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 למכירהלא  –לשימוש אישי בלבד 



 

מהגרים עשרות עוד עם יחד, ז"תש בשנת לברזיל הגיע אליקים' ר
לאחר חייהם את לשקם ביקשו אשר, אירופה מזרח יוצאי יהודים
 .האיומה השואה

איש. רב עושר התעשר השנים ובמשך, פנים לו האירה ההצלחה
שנה מדי. הרב עושרו את הסתיר ולכן, אליקים' ר היה בטבעו צנוע
אלא, האלפים הרי בזכות לא, בשוויץ לנפוש יוצא היה בשנה
 .השווייצריים הבנקים בזכות

מספרי בנק בחשבון כסף להפקיד, הנוהל היה רווח הימים באותם
הפעולות את מבצע היה החשבון בעל. אישי מידע שום למסור בלי

מבלי, ארוכה מספרים סידרת מסירת באמצעות, הבנק בחשבון
 .מזהה תעודה להציג שיצטרך

לעתים. סודי חשבון לפתוח טובה סיבה אליקים' לר תההי
,עסקאותיו שהניבו הרווחים על המס לרשויות דיווח לא מזומנות
כספו את להסתיר בחר, שלו הרווחים מחזור את יגלו שלא ובכדי
אפילו. עקבות כל להשאיר מבלי בשווייץ הבנק במרתפי עמוק

לא היום בבואש בכדי, החשבון של קיומו את הסתיר מרעייתו
 .בברזיל המס אנשי של חקירות בפני לעמוד תצטרך

שאיפתו. לתורה עצומה אהבה זרמה אליקים' ר של בדמו
.בתורה היגעים חכמים תלמידי של דור להקים: היתה העיקרית

 .זו נעלית מטרה למען צבר הרב עושרו את

,והיחיד הבכור בנם להם נולד, ציפייה של שנה עשרה שתים לאחר
 .אפרים: בישראל שמו ויקרא

פעלו, פוסקות בלתי תפילות של רצופות שנה עשרה שתים
רצינותו ניכרו ילדות מגיל. לעולם מיוחדת נשמה להוריד בשמים

בארץ ללמוד אפרים נשלח עשרה שלוש בגיל. בתורה והתמדתו
דור הקים בהמשך. הוריו לב לשמחת לתפארת צמח וכך, ישראל
 .סבא ישראל בדרך הולכים ובנות בנים של מפואר

.הרב עושרו את לנצל אליקים' ר בשביל ההזדמנות היתה בדיוק זו
לשבת שיוכל בכדי אפרים' לר הגון סכום שלח בחודשו חודש מדי

 .הדעת ובהרחבת בנחת וללמוד

אביו לו הודיע, דודים עת והגיע גדלה אפרים' ר של בתו כאשר
ביותר הטובים השידוכים את בחר. "מעצמו דאגה כל שיסיר
 .הצהיר -" עלי ההוצאות וכל ילדיך בעבור

כל וללא, כהלכה חתן אפרים' ר לו בחר אביו של לבקשתו נאמן
 .הצעיר הזוג עבור דירה לתת התחייב היסוס

במאמץ. מברזיל טלפון שיחת אפרים' ר קיבל" תנאים"ה למחרת
נחתה איומה צרה כי, מתברר. אמו של הבוכיה קולה את זיהה רב

האבא את ולקחו שוטרים כמה הגיעו הלילה באמצע. עליהם
 .למעצר

של חמור בעוון נאשם שהאב התברר המשפט החל כאשר רק
של מזערי בחלק להודות הסכים האב. מס והעלמות הונאה

עלילה בהם וראה השאר כל את בתוקף הכחיש אך, החשדות
מאחורי לראותו מבקשים אשר אנטישמיים גורמים של שפילה
 .ובריח סורג

 .מאסר שנות עשר אליקים' ר על נגזרו, בזק משפט בתום

לו והיה, מאסרו את לרצות החל כאשר אליקים' ר היה שבעים בן
הכלא בבתי שוררים אשר הידועים אנושיים-התת שבתנאים ברור

 .הכלא כותלי בין חייו את לסיים עשוי הוא, בברזיל

:אחת - אליקים' ר של דאגתו היתה מעצרו של הראשון מהרגע
הסודי החשבון מספר את משפחתו לבני למסור יצליח כיצד

 ?בשווייץ

.פנוי חור אף השאירה לא ובכלא המעצר בבתי האדוקה השמירה
פיקוח תחת מצידו תנועה כל היתה, חמורה בהונאה שנחשד כמי

למשך בחודש פעם התקיימו אשר המשפתיים בביקורים גם. אדוק
כל גם. הגה לכל והקשיב הסוהרים אחד בחברתם ישב, שעה חצי

 .עיניים בשבע נבדק המשפחה לידי שמסר מכתב

כל אפרים' לר ואין להתקיים עומדת הבת של החתונה, בינתיים
על בכלל מדבר מי. מחיה לצורך לא אפילו, לפורטה פרוטה
 .דירה רכישת

יודע הוא רק. קשות ומתייסר אליקים' ר יושב בברזיל ובכלא
אפשר ואי דולרים של ענקיות ערמות שוכבות הבנק שבחשבון
 .אותם להוציא

הלך אליקים' ר של הבריאותי מצבו. מאז עברו שנים שלוש
והופך יושב אליקים' ר היה והלילות הימים במשך. והתדרדר

אוזנו לתוך ללחוץ בכדי שהוא כל פנוי רגע למצוא כיצד, בדעתו
 .המילים את רעייתו של

ביקור כדי תוך, הבא המשפחתי בביקור. הגיעה הזאת ההזדמנות
שישב הסוהר. בכלא אדירה סערה ונוצרה האסירים בין מרד פרץ
וסיפר ההזדמנות את מיד ניצל אליקים' ר. המקום את עזב לידו

סערה מרוב. בשוויץ הבנק חשבון על ובמהירות בקצרה לאשתו
לומר הצליח רב בקושי רק, מגומגמות המילים יצאו והתרגשות

,שבע, חמש. "פה בעל לזכור מעתה שתצטרך החשבון מספר את
 ..."שלוש, ארבע, חמש, שמונה, שתיים

 ...הסוהר חזר ואז

 .נושא להעביר נאלץ מהר אך, מספרים שני חסרו עדיין

,למרד כתגובה האסירים את להעניש החליטו הכלא בהנהלת
 .משפחתיים ביקורים כל נאסרו ומעתה

אליקים' ר הפסיק לא, מאז שעברו הארוכים החודשים במשך
צריך קודם הייתי. 'השיחה את מראש תיכנן שלא על להתייסר

,המשמעות את לה להסביר כך אחר ורק, המספרים את לה לומר
 ?'המספרים כל את לה לומר מספיק הייתי אולי

 .קבר אלי איתו לקח הוא האלו הייסורים את

* 

לפי, יצחק לעקידת שרה מיתת ונסמכה: "בפרשתנו י"רש כותב כך
שלא וכמעט, לשחיטה בנה שנזדמן העקידה בשורת ידי שעל

 ".ומתה ממנה נשמתה פרחה נשחט

לספר התכוון כי, טובה היתה הבשורה איש של כוונתו אילו גם
היה המשפט אם. טוב היה לא התכנון אבל, נשחט לא שיצחק
מכן לאחר ורק חי שיצחק שומעת קודם היתה היא, טוב מסודר
 .נשחט כמעט שהוא שומעת היתה

מהאת מראש מתכננים היינו לו, מדאי רבות פעמים לנו קורה זה
 .לגמרי שונים היום היו דברים הרבה, לומר רוצים שאנו
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 (כג, ב)כנען  בארץ חברון הוא ארבע בקרית שרה ותמת

 ותלמי ששי אחימן שם שהיו ענקים ארבע שם על - ארבע כתב רש"י: בקרית
 אברהם. וחוה אדם) ר"ב( ואשתו איש שם שנקברו זוגות' ד שם על א"ד. ואביהם
 ולאה". יעקב. ורבקה יצחק. ושרה

ארבע' על שם ארבעת  יש להבין, תינח לפי הפירוש השני שנקרא 'קרית
הזוגות שנקברו שם, מובן למה מציינת זאת התורה כאן, שהרי שרה גם היא חלק 
מארבעת הזוגות. אבל לפי הפירוש הראשון שנקרא 'קרית ארבע' על שם ארבע 
הענקים, לא מובן מה שייך עניין זה לכאן? התורה יכלה לומר שבא לחברון בלי 

מובן למה הביא רש"י את הפירוש  לציין שזה נקרא קרית ארבע, ואף לא
 הראשון. 

, שם (מגורי האר"י ז"ל) "שפתי כהן"ואפשר לבאר עפ"י מה שכתב בספר 
הביא תמיהה: ואם תאמר מי הוליכה לשרה לחברון? הרי אברהם יצא אל 
העקידה מבאר שבע וכן חזר מהעקידה אל באר שבע, ואיך הגיעה שרה למות 

 בחברון?
טן ואמר לשרה היכן יצחק, אמרה לו, הלך עם ומתרץ: שמעתי, שכשבא הש

אביו ללמדו מעשה הקרבן, שהרי ראתה שאברהם לקח איתו את האש ואת 
לא האמינה לו, והלכה אצל  .המאכלת וכו', אמר לה השטן: יצחק הוא הקרבן

אחימן ששי ותלמי, ואמרה להם: אתם ארוכים וגבוהים, ורואים למרחוק, הביטו 
אחד הולך עם ג' נערים, הביטו ואמרו לה שרואים הם  וראו אם רואים אתם זקן

 זקן אחד שעוקד בחור על גבי המזבח והסכין בידו. כיון ששמעה כך, מיד מתה. 
 לפי יצחק לעקידת שרה מיתת זה מובן, שלהלן הרי כותב רש"י "ונסמכהב
 נשמתה פרחה נשחט שלא וכמעט לשחיטה בנה שנזדמן העקידה בשורת י"שע

 לכן הקדים שארבעת הענקים התגוררו שם.ומתה",  ממנה
 (ציוני תורה)

 (כג, ב)כנען  בארץ חברון הוא ארבע בקרית שרה ותמת
 העקידה בשורת י"שע לפי יצחק לעקידת שרה מיתת כתב רש"י "ונסמכה

 ומתה". ממנה נשמתה פרחה נשחט שלא וכמעט לשחיטה בנה שנזדמן
יש לעיין איך מתה שרה  "טעמא דקרא",שואל הגר"ח קנייבסקי בספרו 

מחמת העקידה, והרי קי"ל "שלוחי מצוה אינן נזוקין"? וכן מקשה מהגמרא שבת 
שאמר התנא "יהי חלקי עם מתי בדרך מצוה", איך ימות בדרך מצוה והרי שלוחי 

 מצוה אינם ניזוקין?
ומתרץ, שמה שאמרו "שלוחי מצוה אינם ניזוקין" הכוונה שמחמת המצוה 

רע. אבל אם כבר נגזר עליו מכבר שביום פלוני ימלאו שנותיו לא יאונה לו כל 
בעולם הזה, אזי אדרבה, זכות הוא לו לזכות למות כשעסוק בדבר מצוה. וזה 
נחשב לו שמת על קידוש ד'.  וזה מה שאמר אותו תנא "יהי חלקי עם מתי בדרך 
מצוה" שרצה שהקב"ה יסובב שביום שיגיע זמנו להיפטר שיהא בדרך מצוה 

 זכה למות מתוך התעסקות בדבר מצוה.וי
ואף גם כאן, זמנה של שרה נקצב לחיות מאה עשרים ושבע שנים. והיא 

 (טעמא דקרא)                             זכתה שמתה מחמת הבשורה על דבר המצוה.
  יא) (כג, נתתיה לך בו אשר והמערה לך נתתי השדה

 אמר שמתחילה עפרון, בדברי שחל הפתאומי השינוי על תמהים המפרשים
 לא כאילו לרמוז כרוצה -" נתתיה לך בו אשר והמערה לך נתתי השדה: "לאברהם

 הוא מציע לב בנדיבות, ואדרבא, המערה עבור כסף לבקש כלל דעתו על עלה
 מאות ארבע ארץ" ואומר עפרון חוזר כ"אח ומיד, למערה בנוסף השדה כל את

 ואכן. זה גבוה מחיר לו שישולם שמצפה כרומז" היא מה ובינך ביני כסף שקל
 זו ולא, הכסף את ברצון מקבל ועפרון"', וגו לעפרון אברהם וישקול" כתוב כ"אח

 בהרבה גדול בערך) מ"בב' הגמ פ"ע( שהוא, לסוחר עובר כסף שקיבל אלא בלבד
. רגיל מכסף

 הויכוח אודות הידוע הסיפור את ל"זצ מקלם הסבא מביא, הענין לביאור
 חיים בעלי ללמד שאפשר סברו הם, ע"אוה חכמי עם אייבשיץ יונתן לרבי שהיה
 לעומתם טען יונתן ורבי, אדם כבני שינהגו טבעם את ולהפוך ארץ ודרך נימוס
 . החיים בעלי טבעי את להפוך א"א וכי, אפשרי אינו זה שדבר

 נימוס חתול ללמד עצמם על וקיבלו, צדקתם את להוכיח חכמים אותם רצו
 הצלחתם את להציג המיועד היום הגיע כאשר. מסוים זמן פרק תוך ארץ ודרך

 ואכן", המלומד חתול"ה את עיניו במו לראות רב קהל התקבץ, החתול באילוף
 כמה סידר' מלצר' של בתפקיד לשמש והחל החתול נכנס היעודה בשעה

 חזר כאשר. וכוסות יין עם מגש להביא הלך כ"אח, מפות עליהם והציע שולחנות
 שאכן אמרו וכמעט, הנדיר מהמחזה הנאספים כל השתוממו והכוסות היין עם

, ופתחה, מכיסו קטנה קופסא יונתן רבי הוציא רגע באותו. חכמים אותם צדקו

, המגש את מידיו השליך את העכבר החתול שראה כיון. מתוכה זינק קטן ועכבר
 יונתן לרבי כולם הודו מיד. להשיגו העכבר אחר ורץ נשברו והכוסות נשפך היין

 אולם, מסוימים דברים ח"בע ללמד אפשר אמנם אם שגם לדעת ונוכחו אייבשיץ
 .לשנות ניתן לא טבעם את

 ונדיב נבון כאיש התנהג, עיניו לנגד כסף ראה שלא זמן כל. עפרון עם גם כך
 הציע שבהם) יא פסוק( הראשונים דבריו לאחר אבל) מאולף ח"מבע פחות לא(

 לו ואומר) יג פסוק( אברהם חוזר כסף אין חינם המערה ואת השדה את לאברהם
 קח" לו ואומר בידו הכסף את מחזיק אברהם כלומר" ממני קח השדה כסף נתתי"

 המטבעות את ורואה - הכסף של הצלצול את עפרון ששומע כיון", הממון
 כל את מעליו משליך הוא. אחר לאיש נהפך הוא מיד - אברהם בידי הנוצצות

 אחרי רודף שהחתול כמו הכסף אחר ורדף בהם שנקט היפה ההתנהגות גינוני
 )מוסר דרכי(                                                                        ... עכבר

 שקל מאות ארבע(כג, יג)  שמה... מתי את ואקברה ממני קח השדה כסף נתתי
 (כג, ט"ו), הוא מה ובינך ביני כסף

כבר". לכאורה לא מובן  לך נתתי והלואי אצלי הוא מוכן - "נתתירש"י כתב 
 מה רצה רש"י בזה.
בדרך צחות, שעפרון אמר לאברהם שהאות האמצעית של אפשר לומר 

הם" הוא גם כן ר', ס"ה ארבע מאות. רון" הוא ר'. והאות האמצעית של "אבר"עפ
 –אם כן ארבע מאות שקל "ביני" שנמצא אצלי באמצע בין אותיות שמי 

 מאתיים, מה הוא... -מאתיים, "ובינך" שנמצא בין אותיות שמך 
וכנגד זה אמר אברהם "הלוואי נתתי כבר", שאם היה זה בעבר, כשעדיין היה 

  היית מבקש רק מאתיים...שמי "אברם" לא הייתה אות אמצעית בשמי, ו
 )תורת משה נתן(

 עובר כסף שקל מאות ארבע לעפרן אברהם וישקל עפרון אל אברהם וישמע
  טז) (כג, לסוחר

 המלכות מגדולי אחד אצל שהלך מברודי מרגלית זלמן אפרים ברבי מעשה
 ששר עם, כדין שלא היהודים על שנגזרה רעה גזירה דין המתקת בדבר להשתדל

 לרבי לו היה קשה, יד מתנת לקבל פשוטה שידו" לקחן"כ היה ומפורסם ידוע זה
 בעקיפין אליו בא, ממון שוחד לשר להציע, לבב ובר כפים נקי שהיה זלמן אפרים
 לתבוע התבייש הוא גם, היה ממון שחומד שר ואותו, סחור סחור בדברים והקיף
 אמלאנה עליה מבקשני שאתה בקשה אותה רבי: ואמר השר פתח. בפה ממנו
 חוב, בעירנו פלוני גדול סוחר. אליך לי גדולה בקשה אני שגם אלא, רב ברצון
 את זלמן אפרים רבי הבין מיד. אליו לסור מר נא יואיל, עלי לו יש ממון של גדול
 . בשלום בא מקומו על והכל הדק הרמז

 : ודרש זלמן אפרים רבי יצא מעשה לאחר
, חת בני נשיא, זה עפרון'? לסוחר עובר שקל מאות ארבע דכתיב מה

 התבייש" היא מה ובינך ביני כסף שקל מאות ארבע" לאברהם לו אמר שמתחילה
 סוחר אל והפנהו עמד לפיכך, אברהם של מידו במישרין השקלים את לקחת
 לסוחר... והעביר הרמז את הבין הוא אף ואברהם ופלוני פלוני

 (על התורה)
 (כד, ב)לו  אשר בכל המושל ביתו זקן עבדו אל

 ודורש חוקר הריהו לחבירו ממון להלוות עומד כשאדם, עולם של מנהגו
, ממונו את מלווהו אז ספק כל עליו לו שאין אחרי ורק הלווה של יושרו אחרי

 כל או תפילין או כשר בשר לקנות האדם בא כאשר יהדות בענייני זה לעומת
 אימון לתת נוטה והוא, במיוחד ולחקור לדרוש מקפיד אינו קדושה של תשמיש

 מלא אימון נתן ממון בענייני. להיפך אלא, אבינו אברהם נהג כך ולא. אחד בכל
 יהדות לענין הדברים כשהגיעו ואילו", לו אשר בכל המושל" אליעזר בעבדו
 אלא אליעזר של והבטחתו אימונו על סמך לא אז ליצחק מתאימה אשה לקחת
 "לי והשבע ירכי תחת ידך נא שים" חמורה שבועה ממנו דרש

מסופר על רבי ישראל מסלנט זצ"ל, שפעם הגיע לאיזה עיירה נידחת 
והתאכסן באכסניא לא מוכרת לו, כשהגיע רבי ישראל אל האכסניא פנה איליו 
בעל המקום ואמר לו כבודו נראה יהודי נכבד, וודאי יודע גם לשחוט, והנה יש לי 

בטובו לשחוט לי את הבהמה. אמר  כאן בהמה והשוחט לא נמצא, אולי יואיל מר
לו רבי ישראל שאינו יודע לשחוט. לאחמ"כ פנה הגרי"ס אל אותו אכסנאי ובקש 
ממנו הלוואה כספית גדולה. התנצל אותו אכסנאי ואמר שאינו מכיר את הגרי"ס 
אם בן אדם נאמן הוא או לא, "אם כן" אמר לו הגרי"ס, "איך רצית לסמוך על 

                           ?!...תהשחיטתי, וכי מכירני א
 (אמרי חן, ועוד) 
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 עבד ויאמר דבר ויאמר דברי דברתי אם עד אוכל לא ויאמר לאכול לפניו ויישם
 לג) (כד, 'וגו אנכי אברהם

 שהוצרך עד אברהם, עבד שהוא ידעו לא עכשיו עד וכי הוא תימה דבר והנה
 אברהם? עבד שהוא שולחנו עללהם לומר

 אבות עבדי של שיחתן 'יפה דאיתא מה פי על לפרש, יש הפשוטה ובצחות
 כי אוכל לא אליעזר אמר לאכול, לפניו כשהושם והנה. ''וכו תורהשל מגופן יותר
 על חול דברי לדבר לך מה לבן והשיבו. שבאתי מה על וצרכידברי דברתי אם

' וכו תורה דברי עליו אומרים שאין שלחן כל כי תורה'! 'דברי תאמר השלחן,
 ויפה אנכי', אברהם 'עבד שפיר אליעזר ועל זה השיבו. ל"ז חכמינו כמאמר
 (חנוכת התורה)                              תורה... של מגופן יותר אבות עבדי של שיחתן

 (כד, לז) לבני אשה ולקחת' וגו אדוני וישביעני
 ולא לבני רק להם אמר והעבד, ליצחק לבני אשה ולקחת לו אמר אברהם הנה

 ליצחק' 'לבני  דהדגיש לו אברהם הענין רק. לו נאמר כאשר 'ליצחק' סיים
ועוד , אברהם של כלתו שתהיה דהיינו 'לבני' הגונה שתהיה אשה שיבחר הכוונה,

 . מעלתו לפי ליצחק אשה להיות הגונה יש לו להקפיד שתהיה
 אותה ומשדך בת לו שמי שיש מהגבירים קצת מנהג, דרך משל נסביר והנה

 שדכן אליו ובא, כ"רו אלפים עשרת יחוסו עבור לחתן מפזר וגאון של רב בן עם
 כ,"רו אלפים עשרת גאון אב לחתן שיש זה ליתן עבור רוצה אתה הן ל"וא אחד

 בעצמו הוא אשר מהולל בחור לך אתן אציע לך אם כן עסקה הוגנת יותר, אני
 אין לו לא הסכים בשום אופן, ואמר אבל הגביר לחתן. אותו וקח גדול, גאון יהיה

 הגאון את אבל הרבה, יפזר גאון אב עבור ...'רבנית' שתהיה בתי לעשות בדעתי
 רק אוהל' מ'יושבות תהיה שבתו רוצה אינו כי לחתן, ליקח יתרצה לא בעצמו
 . וכדומה במרכבה ז"מעוה ותהנה סוחר, גביר אשת שתהיה
 ומדרגתו, לבן את והכיר הבית את בני וראה אליעזר כשבא אז, היה וכן
 כל ז"עי שיתקלקל אפשר גדול, צדיק שהוא יצחק את יהלל אם כי נתיירא

 ודאי ובזה אברהם, ממעלות דיבר רק מיצחק, כלל דיבר ולא הסתירכ"ע השידוך,
צדיק, לכן אמר רק "לבני", שכל  אב לחתן שיהיה מרוצה להם גם כי יסכימו

 (בית הלוי)                                                         העניין זה הייחוס של יצחק.
מעשה בעניין זה, סיפר הרב שלמה לוינשטיין: הרבנית קנייבסקי ע"ה סיפרה 
שכשהיא ובעלה היו צעירים, לא היה גז אלא פתיליה. פעם במוצאי שבת היא 

ללמוד והיא  לא הרגישה טוב והלכה לישון. בשלוש לפנות בוקר רבי חיים קם
בקשה ממנו שיביא לה כוס מים חמים כי הרגישה מאוד לא טוב. והוסיפה 
הרבנית ואמרה כי אין צורך לחמם את המים על הפתיליה כי עדיין לא הורידה 

 את דוד המים שעמד עליה משבת.
 אמר הרב: "אין בעיה, אכין לך כוס מים".

ול נפץ עז בנתיים היא נרדמה, ולאחר זמן מה התעוררה כששמעה ק
 מהמטבח...

היא נכנסת למטבח ורואה את הפתיליה ואת הדוד על  רצה לבדוק מה קרה.
 הרצפה, ושטפון של מים בכל רחבי המטבח.

התברר, שרבי חיים הלך למטבח להכין לה כוס מים, אבל הוא ראה שהמים 
יוצאים לאט מהדוד, ועשה חשבון שחבל על הזמן. לקח קומקום, תלה אותו על 

ל הדוד, פתח את הברז והלך ללמוד עד שיתמלא... כמובן שכשהתיישב הברז ש
ללמוד שכח מכל העולם, ובנתיים הקומקום המלא והתמלא ומשך את הדוד 

זו היתה הפעם הראשונה והאחרונה שהרבנית בקשה ממנו  למטה, אל הרצפה...
 לעשות משהו בבית...

אשה שתתאים וזה מה שאמר אברהם לאליעזר, תביא אשה לבני, ליצחק, 
 (הר"ש לוינשטיין)                            לו, שתסכים לקחת את עול הבית בשלמותו.

 ) לט, כד( אחרי האשה תלךלא אלי
" בתו להשיא' וכו עילה למצוא מחזר והיה לאליעזר לו היתה בת, כתיב אלי"
 אולי, "הראשון" אולי"מה הדבר נדרש לא מה מפני, המפרשים שואלים. י"רש
  מפני) ח כד" (אחרי ללכת האשה תאבה לא

 יאות אברהם עם כשדיבר שם הרי, חסר כתובה אינה שם אולי תיבת מה
 ?ולבן בתואל עם כשדיבר מאשר זה לרמז יותר

 דברים אליעזר שאמר בשעה בתחילה: מוורקי יצחק רבי ק"הרה כך על ענה
 לאחר אבל, בתו עם ישתדך שיצחק דעתו על להעלות העז לא, לאברהם אלה
 אלה שני לעומת, בלבו ואמר זו מחשבה עלתה לבן ועם בתואל עם כשישב, מכן

 מחותנו אהיה בתואל ולא שאני יותר ויאה נאה ואף, יותר גדולה וודאי חשיבותי
 . אברהם של

 שבחי את ולבן בתואל לפני אליעזר משתיאר, שהנה, תירץ מבריסק ח"והגר
". וגו תאבה לא" אברהם את ששאל לספר הוסיף למה, ויצחק אברהם של ביתו
 ויאמרו שיתחרטו כדי זאת להם סיפר ובכוונה, לאליעזר לו היתה שבת כרחך על
 דרשו לכן... בשידוך פגם יש הסתם מן כזו שאלה אברהם את שאל אליעזר אם
 .אליעזר מחשבת היתה שכך מוכח מכאן שהרי זה מפסוק דוקא כן ל"חז

 )תורה רשפי(                                                                                                
 

 מאוצרות המגידים  
אתחשכתולאהזההדבראתעשיתאשריעןכיה'נאםנשבעתיביויאמר

 (כב, טז)יחידך  את בנך
 יש המקשים, 

עד  –הפרשה שלנו מלאה בחסד, תחילתה בגמילות חסדים וקבורת מתים 
 נשואי יצחק אבינו. 

לפני כעשרים שנה חלה אחד מילדי הקטנים. כיון  מספר רבי שלום שבדרון:

שחששתי שהילדים האחרים ידבקו חלילה, החלטתי לשכנם בבית אימי, ליום 
 יומיים.

קמתי בבוקר התפללתי ואח"כ יצאתי מביתי עם הילדים. צעדתי ברחוב 
היוצא משכונת שערי חסד לכיוון שכונת בית ישראל הרחוקה, שם התגוררה 

 אימי.
ברבי אייזיק שר זצ"ל. עמדתי בדרך ארץ והרכנתי ראש לשלום.  בדרך פגשתי

בוקר טוב ר' שלום". החזרתי לו  –והוא השיב לי בפה מלא: "גוט מארגן ר' שלום 
 שלום.

 "להיכן הולכים?" שאל ר' אייזיק.
 סיפרתי לו על הילד החולה, ושאני בדרך עם הילדים לבית אימי.

 הפר את השתיקה בשאלה: שתיקה קצרה עמדה בינינו. רבי אייזיק
 "נו, אז מה?"

לא הבנתי מה רצונו, מה כוונתו במילים "אז מה". לא ידעתי מה להשיב לו. 
מה הדחף הפנימי  –למעשה, הוא התכוון לשאול אותי על תוכן הפעולה שלי 

שלי לקחת את הילדים לבית אימי. עמדתי נבוך ואמרתי "אז אני חושש שהם לא 
 ותם".ידבקו, לכן אני לוקח א
 הוסיף ושאל בסגנון אחר. –"ולמה ובגלל מה" 

התרעמתי קצת כביכול, וחזרתי על התשובה שכבר השבתי בתחילה: "הילד 
 חולה ובעקבות זה, אני לוקח את הילדים לבית הסבתא..."

 שתיקה מתונה נותרה בינינו. שקט. ואז, נעץ בי ר' אייזיק את מבטו באומרו:
 קחת ומובילה את הבהמה הקטנה"..."זאת אומרת שהבהמה הגדולה לו

נדהמתי מתגובתו ולא הגבתי מאומה. הוא הבין לליבי, ומיהר להסביר את 
 עצמו:

אתה הולך לעשות גמילות חסדים עם ילד יהודי  -"נאר וואס?! רק מה?!: 
 שבמקרה הוא גם הילד שלך...

 הדברים יצאו מפיו.
לסעור בקרבי "אה, אה, נפרדנו לשלום. וכשפסעתי כמה צעדים רוחי החלה 

 אלו מילים יקרות שמעתי!" התרגשתי.
"הולכים לעשות  -האם הבנתם, איזו מתנה הוא העניק לי במשפט קצר זה?, 

 חסד"...
באותו בוקר כששבתי לשערי חסד, ראיתי ממרחק את רעייתי הולכת מולי, 
 כשהיא נושאת שני דליי מים מהבאר, (אז עוד שאבנו מהבאר) הזדרזתי לעברה
ומלמלתי בלחש "הנני מוכן ומזומן לעשות חסד עם אשה יהודיה (אידישע פרוי) 

 שבמקרה זה אשתי"... נטלתי מידיה את הדליים...
למעשה, חצי שנה אח"כ הלכתי יד ביד עם משפטו זה של ר' אייזיק, עד כדי 
כך, שאמרתי עשרות פעמים בפה מלא "הנני מוכן ומזומן לעשות חסד" כך 

הרעיה , עם הילדים ובכל מעשה. בכל אורחותי פעלתי לאור בהתנהגותי עם 
 דבריו.

שכל  –חכם יכול להפוך עפר לזהב!. אלו חכמי התורה והמוסר, כי האמת 
 פעולה בבית יכולה להתפרש כך:

יש אנשים או נשים החושבות שהן לא עושות כלום. הן רק מגדלות את 
כאב, והלא כל פסיעה הילדים... למה הן מטעות את עצמם ועוד מתאוננות ב

בבית עם כוונה טובה היא "מכרה זהב"!. לגדל ילדים שיהיה להם כח ובריאות, 
 הרי זה חסד. ותורה גם יחד. -להאכילם, להשקותם, לסעדם לתורה ויראה וכו'

 בכביש של ארץ ישראל
 אספר לכם עוד ספור שארע כשהלכתי עם רבי אליהו לאפיאן ברחוב.

ע הבחין ביהודי המתקן כבישים. פנה אלי רבי צעדנו בעיניים שחות ולפת
 אלי':

מצוות ישוב ארץ ישראל,  -ראו נא אדם מישראל שנתון כולו בתוך מצוות, 
אלא שהדבר היחיד שאולי חסר לו, היא הכוונה לשם מצוה! כי אם הוא יכוון רק 

 לשם פרנסה הרי הוא מאבד את כל ה"יקר" של המצוה...
 הכל תלוי בכוונה.

ויש את הכל, והעיקר, כפי  -ורות בכל פינה, רק טיפת מחשבה המצוות פז
 שאמרנו אין חובה לרוץ ברחובות ולחפש מצוות אפשר לחפון מהם גם בבית.

אגב, בהקדמה לספרי הקבלה מבואר שהדבר הראשון שאדם נבחן בו הוא 
באנשי ביתו. כל בעל מעמד בתוך המשפחה כגון ראש המשפחה, משוכנע בליבו, 

ק תמיד וממילא, הוא חייב להגיד לכולם מוסר... "אני. אני אלמד שהוא הצוד
", אבל ה"חזון איש" אמר לי פעם: "הרי אני, אני, אניאותם, אני אוכיח אותם... 

 ללמד... "ואם יודעים איך, אפשר להמנע מכל מיני עברות. איךצריך לדעת 
 מסכת דרך ארץ רבה, ודרך ארץ -בש"ס יש שתי מסכתות של דרך ארץ 

זוטא. בדרך ארץ רבה כתובות הלכות בשביל כל בני אדם, ובדרך ארץ זוטא 
 מובאים ההלכות שנאמרו לתלמידי חכמים.

 להיות עם מלח...
(בניגון שובה לב): ואיך מתחילים חז"ל את מסכת דרך ארץ זוטא? במה 

 נפתחת המסכת? באלו הנהגות? יונגעלייט! אברכים! שמעו נא:
עניו ושפל רוח זריז וממולח עלוב ואהוב לכל אדם "דרכן של תלמידי חכמים 

(הגביה ר' שלום את קולו) הביטו וראו עוד דברי חז"ל  ו...שפל לאנשי ביתו".
במסכת כלה פרק ג': "תלמיד חכם צריך שיהא ערב לכל אדם ואל יהי כקדירה 
שאין בה מלח" לא להיות כקדירה שאין בה מלח, הטעמתם פעם מרק בלי 

 מלח?...
 לו "בוקר טוב", אז למה הוא מגיב בפנים זעופות? אומרים

 עונים הסובבים. היום הוא כקדירה שאין בה מלח... "הוא קם על צד שמאל",
ת. "כותלי -י-ב-"תלמיד חכם צריך שיהא ערב לכל אדם!" ובעיקר בבית ב



 

 ג 

 ביתו של אדם מעידים עליו..." תהיה ערב ונעים.
להשקות גמלים, לסחוב סלים  - מי מאיתנו משוכנע, כי עשית חסד פירושה

ש'מילה טובה', מבט טוב  -כבדי משקל וכדומה, הוא טועה. כי הוא שכח 
 בהא הידיעה: -גם היא חסד. ואולי החסד  -והערכה 

"טוב המלבין שיניים לחברו יותר  -"ולבן שיניים מחלב" התורה אומרת 
 ממשקהו חלב, שנאמר ולבן שיניים מחלב (כתובות דף קי"א ע"ב).

 רבי הירש קופשיץ זצ"ל אמר פעם בסגנון שלו:
אנשים יודעים ש"מוות ביד הלשון" מילה אחת של ניבול פה, כידוע, יכולה 
להסב לאומרה ולשומעה צרות צרורות, כמו כן תיבה של שקר ומשפט של שלון 

 ביד הלשון... חייםהרע יכולים להרוג אנשים, זה ידוע. אבל שוכחים כי גם 
 מילה טובה. - אגוט ווארט

אינם דווקא בחוץ,  -השקאת גמלים או מילה טובה  -ושניהם גם יחד 
 ברחובה של עיר אלא בבית פנימה.

 רך כקנה
לדעת  -נזכרתי בסיפור אחר, מענין לענין, ויש בו מוסר השכל מתוק מדבש 

איך מתנהגים בבין אדם לחברו בין כותלי הבית כאשר יש אפשרות להתנהג איך 
 שרוצים.
י שמחה זליג ריגר זצ"ל הדיין הנודע בעיר בריסק (עד ימי מלחמת העולם רב

הראשונה), התפרסם כגאון בכל חלקי התורה כאשר ליבו בתורה היה כלב הארי. 
המידות טובות, כפי ששמעתי  -מהעובדה דלהלן נלמד גם על ידיעתו בכל חלקי 

 עת מעשה.את הסיפור מידידי ר' וועלוול אידלמן שהוא זה שהיה נוכח בש
כדאי לכם לשמוע את העובדה, גם אם כבר שמעתם אותה פעם אחת... כי 

 ישנן עובדות, שאפשר לשומעם ולספרם גם עשרות פעמים, וזו אחת מהן:
נער הייתי והתגוררתי עם ר' שמחה זליג במשך כמה שבועות, סיפר רבי 

 וועלוול אידלמן.
ה זליג שלא רצה היה זה בימות הקיץ החמים כשבני משפחתו של ר' שמח

 ללון יחידי, ביקש ממני לבוא ולהתאכסן בביתו במשך אותם שבועות.
הבית הדל בו היה גר באותה תקופה, היה בעליית "בית הכנסת", בו עסק 

 בתורה במשך שעות היום. ואני מספר פרט זה כדי שתבינו את הספור אח"כ.
כשהבחנתי שר' ביום הראשון, היינו בלילה הראשון, המתנתי בבית הכנסת, ו

שמחה זליג סוגר את הגמרא ונעמד לצאת מבית הכנסת, קמתי גם אני ממקומי 
 ויצאתי ללוותו, אך אז ראיתי שהחל להתלוות אליו יהודי תמהוני תושב העיר.

בתחילה לא התקרבתי כלל אך משראיתי שהתמהוני לא מרפה ממנו, ניסיתי 
 לעמוד קרוב יותר, אולי אסייע לו לר' שמחה זליג.

 בעניני שידוך. -שמעתי שהוא שואל אותו שאלה 
 רבי שמחה זליג ששמע את השאלה השיב:

 "יא מיין קינד" (כן, בני).
השניים נפרדו, מיהרתי לעבר ר' שמחה זליג, אך התמהוני הנ"ל שב שנית 
כמי שאינו בטוח שהרב הבין את השאלה. הוא שאל שוב בלחש. ר' שמחה זליג 

 שמע והשיב:
 נד, דו קענסט חתונה האבן" (כן בני, אתה יכול להתחתן)."יא, מיין קי

האיש נפרד. אך עצביו המתוחים החזירו אותו בשלישית, הוא ביקש לשאול 
 עוד פעם.

ר' שמחה זליג שכבר עלה מדריגה אחת לעבר ביתו נעצר, שמע, והשיב 
 בסבר פנים יפות: "יא מיין קינד, יא, דו קענסט חתונה האבן".

זליג עלה עוד שתי מדריגות והאיש שפסע כבר כמה פסיעות הדיין ר' שמחה 
לתוך בית המדרש, שב על עקבותיו. עלה אחריו, שאל מה ששאל והדיין השיב: 

 יא, מיין קינד, יא, (כן בני, כן).
 כך עוד כעשר פעמים, במעלה המדרגות.

כשהגענו לדלת פתח הבית, היה נראה שאכן ב"ה זו כבר הפעם האחרונה. 
ד ממנו בהארת פנים מיוחדת: "לילה טוב יא, מיין קינד אתה יכול הדיין נפר
 להתחתן".

חלפו שני רגעים ונקישות קלות נשמעו על הדלת, חששתי שמא ההוא עומד 
על המפתן ושאלתי את הגאון ר' שמחה זליג האם לנעול את הדלת ולא לפתוח, 

 הביט עלי ר' שמחה זליג והשיב בפשטות: לא. שיכנס וישאל!
נכנס ושאל, והדיין הישיש הביט עליו והשיב: "יא, יא, מיין טייערע האיש 

 קינד, כן, הנך הגון וראוי להתחתן".
היהודי התמהוני נעמד בצדי החדר אחוז עצבים וטרוד בספקותיו, וכשהדיין 
הישיש הניח את המגבת על כתפו ליטול ידיים לאכילה, הוא פסע רץ במהירות 

' שמחה זליג הפנה את הראש לעברו: יא מיין ולחש לו באוזניו את השאלה. ר
 קינד, יא.

 כך עוד פעמיים, בשעת הסעודה עצמה.
האיש המתין בצד כוסס את ציפרניו בדאגה, עד לאחר ברכת המזון, ושאל 

שוב, ר' שמחה זליג השיב: יא, מיין קינד, יא.
 מה הוא אכל כבר, ר' שמחה זליג פת קיבר עם... אבל אין זה מענינינו כעת.

הוא קם מכסאו צעד לעבר המיטה. אח"כ פשט את ה'טלית קטן', ו...היהודי 
 התקרב בפעם האחרונה שאל וקיבל תשובה חיובית:

 יא מיין קינד יא דו קענסט חתונה האבען. -
 הוא חייך לעברו בשמחה מיוחדת ובלבביות: "יא, מיין קינד. לילה טוב".

 היהודי יצא את הבית, ולא שב...
 הגאון ישב על מיטתו. לא יכלתי להתאפק, ושאלתי בקול "רבי, עד היכן?!"

רבי שמחה זליג לא התרעם על שאלתי, והשיב גם לי בהארת פנים. הוא 

הקריא בקול עייף וחלוף את דברי חז"ל: "לעולם יהא אדם רך כקנה ולא יהיה 
 קשה כארז"...

בהתרגשות את  בבוקר מיהרתי לעבר חתנו של ר' שמחה זליג, ספרתי לו
הדברים כהווייתן, פשוט בקשתי לטכס עצה איך לסייע לר' שמחה זליג להיפטר 

 מהאיש בדרך כבוד.
חתנו חייך ואמר לי: "בחור'ל, זה לא מהיום ואף לא מאתמול, מה שראית 

כבר תקופה של כמה שבועות שמידי לילה הדבר  -אתמול בלילה, אינו חדש 
ית הכנסת לביתו הסמוך של ר' שמחה זליג, בדרך המובילה מב -חוזר על עצמו 

 והוא ממאן שיגעו בו, וברגשותיו, לרעה".
 הבנתם? שמעתם? אי בים, אי בי, גיוואלד!

 (להגיד)

 
 (כד, נ)  מד' יצא הדבר

 גלגולו של שידוך
התחום הבולט ביותר שבו אנו זוכים לראות באופן מוחשי ש"מה' יצא הדבר" 

שונים ומופלאים המתמשכים, לעיתים, על פני  הוא תחום השידוכים. מאורעות
שנים ארוכות, מזמנים את האיש והאישה למצב שבו יסכימו להקים ביחד את 

 ביתם.
הסיפור הבא, אשר סיפר רבי אברהם פרויליך, אודותיו שח לי סוחר 
יודאיקה, עוסק בענין זה. סיפור זה נרשם על גבי כריכתו של ספר עתיק על ידי 

 חיים מוולאזין ששמע זאת מרבו ששמע מהגר"א בעצמו.תלמידו של רבי 
 וכה היה המעשה:

בתקופת הגלות של הגאון הוא התארח בבית אחד למשך יומיים. כאשר 
 עמד לצאת ניגש אליו בעל הבית ואמר לו:

 "אתה, הלא, תלמיד חכם"
 "מנין למר?"

 "מכיר אני בך. ואם כן, כיצד הינך יוצא מביתי ללא תשלום?"
 לא ידעתי שתרצה כסף" "אשלם לך.

 "אינני מעוניין בכסף, אלא בדבר ששווה לי יותר מכסף"...
 מהו הדבר אותו ביקש המארח?

קודם שנספר עליו, עלינו להקדים שבשונה מהנהוג במחוזותינו, שהכל 
שונאים את הביקורת, ואוי לו למי שיעז להשמיע באזנינו מה אינו בסדר אצלינו, 

שונה. כפי שמסופר על אבי שושלת רוטשילד שאירח בדורות עברו היה הדבר 
בביתו רבנים רבים, ותמיד היה מפציר בהם שיערכו סיור בביתו ויאמרו לו דברי 

 ביקורת.
אחד מגדולי ישראל סיים את הסיור בבית, ואמר לרוטשילד: "ראיתי שהכל 
כאן נגד התורה". נבהל רוטשילד מן המילים הבוטות: "מה כל כך נורא כאן?", 

"'וישמן ישורון ויבעט', אבל אצלך רואים  –השיב לו הרב  –"התורה אומרת" 
 הבית שלך כולו כנגד התורה"... –'וישמן ישורון', בלי שאתה בועט... ואם כך 

בעל הבית מיודענו נמנה אף הוא על אותם אנשי מעלה של פעם, שאהבו את 
זו לידו, לא היסס התוכחה, והיו מוכנים לשלם עליה... לפיכך משבאה הזדמנות 

בביקורת כלשהי,  –לתבוע בפה מלא מהגאון מוילנא, שישלם לו תמורת הארוח 
 על דבר מה שהבחין בו במשך שהותו בביתו ולדעתו עליו לשנותו.

"לא הבחנתי בדבר הדורש תיקון" השיב לו הגאון. אולם משהפציר בו הלה 
ו, אולם הבחנתי כיח אותך עליושוב ושוב, אמר לו: "לא ראיתי דבר שעלי לה

בנוהג מעניין שנהגת בו, ואשר אינו שכיח במקומינו, וחפץ אני לדעת מהו טעמו. 
שמתי לב, שבכל בוקר, מיד לאחר נטילת ידיים, הנך מגיש לרעייתך כוס תה 

 למיטה, מה הסיבה לכך?".
מששמע האיש את השאלה, פתח את פיו וסיפר: אנוכי בנו של רב העיירה 

הבחינו כולם כי ניחנתי בכשרונות נדירים ביותר ובאהבת  בה נולדתי. בילדותי
הלימוד, וכפי המקובל אז, גבירים רבים התחרו ביניהם מי יזכה בי לחתן. כך יצא, 

נחוגו 'תנאים' עם אחד מגדולי הגבירים בעיירה, אשר הציע  12שעוד בהיותי בן 
 נדוניה מכובדת ביותר.

לאבי ואמר לו שאינו מעוניין  זמן קצר לאחר שנערך השידוך, הגיע המחותן
שחתנו ילמד ב'חידר' רגיל עם שאר הילדים, והוא מבקש לשלם בעבור מורה 
פרטי שידאג לקדם אותו בהתאם לכשרונותיו המיוחדים. וכך נשכר בעבורי 

 מלמד, ובכל יום הגעתי אל בית הגביר כדי ללמוד איתו.
באורח קבע, המחותן לא הסתפק בכך, ומשהבין כי בבית אבי דר הרעב 

החליט כי חתנו לעתיד לא יאלץ להשביע נפשו בלחם ומעט שום, אלא יאכל 
 בשר מידי יום ושאר מיני מאכלים מזינים ובריאים.

במשך כחמש שנים למדתי בביתו ואכלתי על שולחנו, ושני הצדדים היו 
 מרוצים ביותר, אולם, אז החלו העניינים להשתבש...

ת אחת, אולם במהרה הסתבכו כל עסקיו תחילה היתה זו רק עיסקה כושל
 של הגביר, עד שהוא פשט רגל ונותר נקי מכל נכסיו.

מועד החתונה הלך והתקרב בצעדי ענק, מתוך התעלמות מוחלטת מן המצב 
הכלכלי הדחוק, ולבסוף, בחוסר ברירה, נגש הגביר אל אבי והודה לו כי אין לו 

 מנין לשלם את כל התחייבויותיו הקודמות.
לא תהיה גם חתונה... ושטר  –בניגוד לדעתי, פסק שאם אין לו כסף  אבי,

 התנאים נקרע...
במצבי החדש לא הייתי רק ילד כשרוני שעתיד להיות תלמיד חכם, אלא 
תלמיד חכם ממש, אשר מילא כריסו בש"ס ופוסקים, והשדכנים לא חדלו 

טובה מלהציע לי הצעות מפתות, ואכן, כעבור זמן לא רב התארסתי בשעה 
 ומוצלחת עם ביתו של עשיר אחר, אשר הבטיח מחיר כפול ומכופל.



 

ד 

החתונה היתה שמחה ומאושרת, ואני בקשתי לשבת ולשקוד על תלמודי 
באין מפריע. שלשה חדשים ארכה שמחתי, כשלפתע התרגשה ובאה עלי צרה 

חליתי בצרעת... חותני הבהיל למיטתי את טובי הרופאי, אולם ידם  –נוראה 
להושיע.קצרה מ

שכבתי כך, חולה ומיוסר במשך מספר שבועות, וביום בהיר נכנס בעד הדלת 
חותני ומבט פניו לא בישר טובות. עוד לפני שפתח את פיו כבר הבנתי במה הוא 
מעוניין... ואכן לאחר שאמר שעשה ככל שביכלתו כדי להבריא אותי, ואני הודתי 

אמר  –לאמלל את בתי?"  לו על כך, הגיע משפט המחץ: "עד מתי הנך חושב
 "תן לה גט!" –האיש 

לא היתה לי כל ברירה, נתתי גט, ונותרתי כך, ללא כסף, ללא דירה, ללא 
 אשה. ולמעשה: בלי שום דבר מלבד... הצרעת.

לא יכלתי להתערב בין בני אדם, משום שהמחלה מדבקת מאוד. שכבתי 
ידי החכמים באיזור בבית 'הכנסת אורחים' במקום מבודד, ופעם בשבוע היו תלמ

 מתאספים סביבי ושומעים מפי שיעור בגמרא על דרך המהרש"א.
והנה הגיעה למקום קבוצה של מקבצי נדבות, ובראותם את השיעור 
שמסרתי, הציעו לי לנסוע איתם מעיירה לעיירה ולמסור שיעורים בבתי כנסת, 
ת כדי לזכות לתרומות מכובדות יותר ממה שהצליחו לקושש בעצמם, כשא

 הרווחים נחלק בינינו באופן שווה.
בתחילה סרבתי, כי מה לי ולכסף, ומה אעשה בו, אך הם לחצו ובקשו 
רחמים, שהם בעלי משפחות וזקוקים לעזרה הזאת, וגם לי כסף מסתמא לא 
יזיק. קיבלתי את ההצעה, בתנאי שכשארצה לחזור הם מחוייבים להחזיר אותי 

י מרביץ תורה ממיטת חוליי ומזכה את הנה. וכך התחלתי מסע נדודים, כשאנ
 מקבצי הנדבות שסביבי בסכומים נאים.

לאחר שסיימתי למסור שיעור בעיירה פלונית, ניגש אלי רב העיר והציע לי 
 שידוך.

"אני חולה" אמרתי מיד, אולם הרב הנהן בראשו ואמר לי: "זה בסדר. גם היא 
במקום שכל אחד ישב  חולה... גם היא מצורעת... ועדיף שתשבו שניכם יחד,

 לחוד"...
ההצעה התקבלה על דעתי ואף על דעתה של המשודכת, נפגשנו בינינו 

 והחלטנו להקים ביחד את ביתנו.
זמן קצר לאחר מכן התקיימה החתונה, וכאשר נכנסנו לחדר יחוד, פרצה 
הכלה בבכי מר. התעניינתי לסיבת הבכי, ובתשובה גילתה לי הכלה שהיא היתה 

ר לחתן תלמיד חכם מופלג, אולם כיון שירד אביה מנכסיו התבטל מאורסת בעב
 השידוך... וכעת עליה להינשא למצורע...

הסיפור היה נשמע לי מאוד מוכר, ובעדינות ניסיתי לברר מה שמה ושם 
הוריה, היכן התגוררה ומי היה החתן הקודם... כאשר כל הפרטים תאמו בישרתי 

 לכלה כי אנוכי הוא אותו חתן...
 השמחה היתה גדולה ושנינו היינו מאושרים.

המפליא מכל הוא, ששלשה חדשים לאחר מכן, באורח נס החלמנו שנינו מן 
הצרעת!...

זכיתי לראות באופן ברור את  –פנה המארח אל הגאון מוילנא  –הלא תבין 
פירוש המילים 'מה' יצא הדבר'! הקב"ה רצה שהשידוך ביננו יקום ויהיה, ולשם 

 ת כל האירועים באופן מופלא כל כך!כך גלגל א
הצרעת, שאני קיבלתי, הגיעה לי ביושר, לאחר שביזיתי בת ישראל כשירה, 

משום שאלמלא כן לעולם לא היתה  –אולם מדוע חלתה גם הכלה בצרעת? 
 מעלה על דעתה להינשא לי!...

שנים של סבל חלפו עליה בגללי, וכי לא ראוי, אם כן, שאגיש לה בכל יום 
 תה למיטתה?!...כוס 

 (ומתוק האור)
  

 
  הרע היצר של כוחו

 לשרה לספד אברהם ויבא כנען בארץ חברון היא ארבע בקרית שרה ותמת
 ). ט, כג( ולבכתה

 בשורת י"שע לפי, יצחק לעקידת שרה מיתת נסמכה למה י"רש פירש
 . ומתה ממנה נשמתה פרחה לשחיטה בנה שנזדמן העקידה

 ונזדמן שרה אצל השטן הלך שעה באותה... תנחומא במדרש דבריו מקור
 לה אמר, אביך לך עשה מה בני לו אמרה אותו שראתה כיון יצחק כדמות לה

 מזבח ובנה, אחד הר לראש והעלני, בקעות והורידני, הרים והעלני אבי נטלני
הסכיןאתולקח, המזבחגביעלאותיועקדהעציםאתוהעריך, המערכהוסדר

, נשחט הייתי כבר" הנער אל ידך תשלח אל" ה"הקב לו שאמר ואלולי, לשחטני
 אברהם ויבא" דכתיב הוא הדא, נשמתה שיצאה עד הדבר את לגמור הספיק לא

 . המוריה מהר, בא מהיכן" ולבכותה לשרה לספוד
 חרה המוריה מהר אברהם וכשבא) ...ב"ל פרק( אליעזר דרבי בפרקי הוא וכן

 מה, אברהם של קרבנו לבטל לבו תאות בידו עלתה שלא שראה ל"סמא של אפו
, לאו לו אמרה, בעולם שנעשה מה שמעת לא, שרה אי לשרה ואמר הלך: עשה
 שלא ומילל בוכה והנער לעולה והקריבו יצחק לנער הזקן אישך לקח לה אמר
 אברהם בא, ומתה נשמתה ופרחה... ומיללת בוכה התחילה מיד, להנצל יכול
 . שמתה ומצאה אבינו

 שהרי, אדם בני להכשיל הרע יצר הוא - השטן של כוחו היכן עד רואים מכאן
 אבינו שאברהם כדי זה וכל, והמתתה אמנו שרה הפחדת כדי עד הרשות לו ניתן
 מעשיו על תוהה יהיה ואולי, פניו מול מתה שרה את יראה העקידה מן יחזור

 . שכרו את ויפסיד, העקידה מעשה על ויצטער שעשה
 באופן מיתתה היתה כאילו והתנהג, זה לכל התייחס לא אבינו אברהם, אמנם

 ".ולבכותה לשרה לספוד אברהם ויבוא" - טבעי
 לאדם לו אל, חייו בימי עליו העוברות המאורעות בכל אדם כל אצל הוא וכן

 מעבודתו לגרוע או מחמתם ליפול ו"וח, אותו הפוקדות הצרות לכל להתייחס
, ולהפילו להכשילו הרוצה הרע מיצרו הם אלו שפעולות לו ברור ויהא. ותפלתו

 ... חפצו את וממלא הרע יצרו רצון משלים מעבודתו מעט אפילו מוריד ואם
  יצרו עם חיים החפץ מלחמת
 אשר את לתלמידיו לספר נהג, ל"זצ כהנמן שלמה יוסף רבי' מפוניבז הגאון

, חיים החפץ של חתנו, ל"זצ לוינסון צבי רבי] בראדין לומד בהיותו[ לו שח
 :הגדול חותנו של הברזל אמונת על מופלאה עובדא

 לו שנפלו מכספים, קטנה מכולת חנות לו רכש חיים שהחפץ בתקופה
 המקומי המדרש בבית ולמד ישב הוא ואילו בחנות מוכרת רעייתו היתה, בירושה

 לא אשתו אך, בדוחק היתה ופרנסתם, בלילה מאוחר ושב, כולו היום כל
 . מעולם כך על התלוננה
. בבכי מתייפחת כשהיא רעייתו את חיים החפץ מצא, הביתה בבואו, פעם

 הגדול החוב שישולם עד, בהקפה לחם להם למכור הפסיק כבר שהאופה תבררה
 בציר טבולים אדמה תפוחי באכילת להסתפק איפא נאצלו ביתו בני, שהצטבר

, הצנועה לרעייתו רבה התרגשות כמובן הסבה העובדה. לחם פרוסת ללא, דגים
 שאין כך על בעיקר היא ובוכה, רעב חרפת סובלים ילדיה את עיניה במו שראתה

 . שחרית פת לאכול ח"לח לתת מה לה
 ראות מנקודת המתרחש כל את חזה. צבי רבי הטעים, חיים החפץ, ברם

 לבטלו הזומם, כלפיו היצר והתנכלות התגרות בעובדא ראה הוא. לגמרי שונה
 אתה! שטן! שטן: רם בקול וקרא קומתו מלוא התייצב ממושבו קם מיד. מתורה
 אלך אני! לך יועיל לא מאומה! תפתה לא אותי, מהלימוד לי להפריע רוצה

 !!!בדרכי ואמשיך
 שהתארסה, נכדה היתה ל"זצ חיים החפץ לרבינו, ל"זצ שך הרב מרן סיפר
 חלתה ולפתע. החתונה לקראת התכונה היתה רבה, תורה של בית לבנות ועמדה
 . רב היה והאבל, גדול היה שהשבר, מובן, ונפטרה הכלה

 בעת", ברורה משנה"ה מכרכי אחד את לחבר חיים החפץ סיים עת אותה
 יודע אני. רצונך מהו יודע אני, שטן, שטן: אומר שמעוהו בחדרו לבדו הוא שהיה

 להמשיך אוכל שלא כדי, רוחי את ולהעכיר לבלבלני הם ומטרתך ששאיפתך
 שהדבר באזניך ומכריז ומודיע מצהיר והריני, ברורה המשנה חלקי שאר בחיבור

 ! חיבורי את ואסיים ואתגבר שאתחזק לך דע, בידך יעלה לא
 להניח ולא, תבוא שלא צרה כל על להתגבר אדם כל צריך כך: ל"זצ מרן סיים

 !ולדכאו רוחו את לשבור לה
 

 )וצרות התורהא(
 

 בדרך הדרוש  

 ושבע שנים וגו' שנה ועשרים שנה מאה שרה חיי ויהיו
 (כג, א)

 מתנמנם הציבור' והי ודורש יושב' הי ע''ר במדרש,
 ז"קכ על למלוך אסתר זכתה מה מפני אמר לעוררם ביקש

 . שנים ז"קכ שחיתה שרה של בתה שהיתה מפני מדינות
' גמר נקדים ולתרץ, דורש' הי ע''ר דוקא למה וקשה
 אתין כל דורש' הי העמסוני שמעון) ג''כדף( דפסחים
 שבא עד, פירש תירא אלקיך' ה לאת שהגיע כיון שבתורה

 ואיתא. ח"ת לרבות' תירא אלקיך' ד את' ודרש ע"ר
 ת"וא מדינות ז"קכ על למלוך אסתר זכתה למה במפרשים

 מלכה לא למה, שנים ז''קכ שחיתה משרה שבאתה משום
 משום ותרצו, אברהם של שנותיו כנגד מדינות ה"קע על

, אברהם של חטאו היה מה' במפ ואיתא חוטא' הי דאברהם
 י"רש' פי בשרה אבל, מס מהם ולקח, ח''בת אנגריא שעשה

 אתי והשתא. כלל חטאה שלא היינו לחטא' כ כבת' ק בת

, ח''ת לרבות תירא אלקיך' ד את דורש' הי ע"ר שפיר,
 לומר יוכל לא כ"א, ח''בת אנגריא שעשה בזה עבר ואברהם
 א''לז אברהם של שנותיו כנגד מדינות על שרה שתמלוך

 שנותיה כנגד, מדינות ז''קכ על למלוך אסתר זכתה ע מה"ר
 מדוע דקשה הזה הטעם לומר יוכל לא ע''ר דבלא, שרה של
 את דדורש ע"ר אבל אברהם של ולא שרה של שנותה כנגד

 . ק"ודו שפיר אתי לשיטתו ח"ת לרבות' ד
 ויהיו, "זו בפרשה דאיתא ילקוט מדרש נמי יתורץ ובזה

 לעולם ונחלתם תמימים ימי' ד יודע ד''הה' וכו שרה חיי
 לעיל אמרינן דהא שפיר אתי דרכינו לפי אבל, ותמוה'", תהי
 מלכה לא לכך שלמים אברהם של שנותיו' הי שלא מפני

 כנגדם. אסתר
 שנה ועשרים שנה מאה שרה חיי ויהיו שפיר ואתי

 להמדרש שנים קשה ז"קכ אסתר מלכה וכנגדה שנים ושבע
 אברהם של שנותיו כנגד שנים ה''קע אסתר מלכה לא למה

 היו לא אברהם של שנותיו אבל תמימים ימי' ד יודע א"לז
 .ל"כנ תמימים

    )יונתן מדרש(
 בן אדוני אשת שרה ותלד וגו אנכי אברהם עבד ויאמר

 (כב, ג) .לו אשר כל את לו ויתן' וגו לאדוני
לומר  שמקדים מה וגם הפסוקים, המשך יש להבין

אנכי".אברהם"עבד
 נכסיו הכותב כל ד,"מ ג"פ בפאה עפ"י המשנה ל"וי
 המתנה לעצמו ש"כ קרקע שייר. מתנה המתנה אין לבניו

 .לקרקעות הוקשו דעבדים' בגמ' ואי .קיימת
 כל את לו ויתן" יאמר דאם חושש' הי אליעזר והנה

 עבד" ואמר הקדים לכך מתנה המתנה דאין יאמרו" לו אשר
 ושפיר, אותו ושייר, אברהם עבד עדיין דהוא" אנכי אברהם

 .מתנה הוי
 (טללי אורות)



 

 

 אליעזר עבד אברהם
ששלח אברהם את בפרשתינו למדנו 

ברש"י  לקחת אשה ליצחק. "עבדו זקן ביתו"
(אף ובמדרשים מבואר בבירור שזה אליעזר

" ְזַקן ֵּביתֹו, ונקרא "שלא נזכר שמו בכל הפרשה)
 .)1""שהיה זיו איקונין שלו דומה לוכיון ש

, שהיה זקן ויושב בישיבה, 'זקן'וגם נקרא 
, לכן נקרא ודולה ומשקה מתורת רבו לאחרים

 "דמשק אליעזר".
 ?מי היה אליעזרר

היה  מהיכן" :)2אליעזר דרבי בפרקי בוכת
אלא שכיון שיצא מאור כשדים באו כל , עבדו

 [את]ולקח נמרוד  ,לו מתנות גדולי הדור ליתן
 וכשגמל .עולם עבד לו ונתנו אליעזר עבדו

ב"ה קחסד ליצחק הוציאו לחירות ונתן לו ה
שכרו בעולם הזה וקיימו למלך והוא עוג מלך 

 ".הבשן
 היה בנו של נמרוד. )3תרגום יונתןעל פי ה

 ,יוסי בן דוסא ביאמר רכתוב: " )4אך במדרש
ועל ידי  ,נח)(בן חם בן  אליעזר הוא כנען

ששימש אותו צדיק יצא מכלל ארור ובא 
 ".)5לכלל ברוך

 
ובדעת זקנים לבעלי התוספות  .פרק טז )2נט, ח.  ר"בר )1

הקשה, הרי עוג מלך הבשן רשע היה,  כד, לט)(בפרשתינו 
ונכנס ומצינו בכמה מקומות בחז"ל שאליעזר צדיק היה 

, ילקוט בפרשתינו רמז קטב הטעם(ראה  מחיים לגן עדן
ומתרץ ששני עוג  ,)שם משמע שעם סיום שליחותו נכנס

מה  (אות נג)דר"א על פהרד"ל . וראה עוד בביאור היו
 .ד נאריך בענין בבוא העת)ושהקשה שם (ובל"נ ע

ר"ויק )4 כד, ב. במדרש הגדול הוא וכן  .בראשית יד, יד )3
 ר"(והוא מברעל מה שהובא ברש"י לכאורה חולק וזה  )5 .יז, ה

 .בברוך" ואין ארור מדבק ,בני ברוך ואתה ארור: "נט, ט)
ושמא יש לתרץ, דהנה הלימוד שיצא מכלל ארור לברוך 
לומדים מזה שאמר לו לבן "בא ברוך ה'", וכדמשמע 
בפדר"א שבזכות שליחותו היה ראוי לצאת לחירות, אם כן 

 בשעה ששלחו אברהם עדיין היה בכלל ארור.
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 כל אותו הדור נקרא ְׁשֵניָׂשָרה.  ַחֵּיי ... ְׁשֵני ָׂשָרה ַחֵּיי ַוִּיְהיּו
(כמו 'דורו ָׂשָרה, כי הדור נקרא על שם צדיק הדור  ַחֵּיי

 השנים בהם חיתה שרה נקראים )‘של רשב"י
 (חתם סופר)  .

 
בת 'ברש"י:  ַוִּיְהיּו ַחֵּיי ָׂשָרה ֵמָאה ָׁשָנה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוגֹו'.

היה גם בצעירותה . ש'לטובהק' כבת כ' וכו' שכולן שוין 
בזקנותה היה לה יישוב הדעת כזקנים, וגם בה 

 (אמרי נועם) התלהבות כצעירים.
  

רק בגוף, אבל  צדיקים היא מיתת ִמְּלָפַני. ֵמִתי ְוֶאְקְּבָרה
המיתה היא מלפני    -הנשמה חיה וקיימת, 

 באמת היא חיה וקיימת.אבל , מה שנראה לעינים
 (כתב סופר) 

 
נחשבת הברכה אין  הצדיקיםַּבּכֹל.  ַאְבָרָהם ֶאת ֵּבַר' ַוה

ו, הכלל כול עמםאם לא נתברכו  הםבעיני
זאת וברכתו היתה שלימה כי ברך אותו  

  (קדושת לוי) עמו.שה
 

מה . עבדי אבות מתורתן של בניםיפה שיחתן של  ברש"י:
 ,שיחתן של עבדי אבותהיופי והחשיבות של 

שבני ישראל קוראים ולומדים זאת  - 
 (הרה"ק מלובלין) בתורה.

 
יצחק ברוב ַּיְרא ְוִהֵּנה ְגַמִּלים ָּבִאים. ַוִּיָּׂשא ֶאת ֵעיָניו וַ 

 רקקדושתו לא ראה כלל את רבקה ונערותיה, 
 (ראשי בשמים) 

 
אף אם אתה שומע  ּוִמְׁשָמע ְודּוָמה ּוַמָּׂשא. 

 ושא את סבלך. דום ושתוק  חרפתך 
 (קול מבשר) 

 
 תפקותאברהם היה מלומד במדת ההס

ּכֹל ַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ אמרו במדרש "בת . ַוה' ּבֵ
 'היה לאברהם ובכל שמה". אפשר לפרש כי 'בת

מדה  ". וזהו "בת(כמו "ובת צדק יהי' לכם")לשון מדה, היא 
ומהו אותה מדה טובה "בכל  "טובה "היתה לאברהם

ההסתפקות וכל מה  שהיה מלומד במדת "שמה
 .""יש לי כלשהיה לו שמח בזה, בבחינת 

  )רבי משה מקאברין (אמרות משה 

 מקבלי פני צדיק זוכים ללבוש לרוחם ונפשם
ס. ְתּכָ ִעיף ַוּתִ ח ַהּצָ ּקַ הנראה לרמז בזה גודל  ַוּתִ

מעלת הצדיק אשר הוא יסוד עולם, אשר אלו 
החוסים בצילו וזוכים לקבל פניו, זוכים שנעשה להם 
לבוש והארה עליונה לנפשם ורוחם. לכן בעת אשר 
ראתה רבקה את יצחק אבינו ע"ה הבינה כי הוא 

ִעיףצדיק יסוד עולם, לכן " ח ַהּצָ ּקַ  צעי"ף "ַוּתִ
סוח, "ר'פש נ' תיבותאשי ר נ"רבגימטריא  ְתּכָ  "ַוּתִ

כלומר שמראיית וקבלת פני יצחק נעשה לה לבוש 
  )רבי שלמה הכהן מראדומסק (תפארת שלמה לנפש ורוח.

הנה רש"י כתב 'בכל'  ַּבּכֹל. ַאְבָרָהם ֶאת ֵּבַר' ַוה
עולה בגימטריא בן, ומאחר שיש לו היה צריך 

השיאו אשה, לכן "ויאמר אברהם אל עבדו זקן ל
ביתו" וגו'. אלא במדרש כתוב שבת היה לו 
ו'בכל' שמה, וצריך להבין מה ענין זה לכאן. 
ונראה לבאר על פי מה שיש להקשות על פי מה 
שאמרו בגמרא, הוא לישא אשה ובנו לישא, הוא 
קודם לבנו. ולכאורה מאחר שמתה שרה היה 

קודם שישיא את יצחק.  אברהם צריך לישא אשה
אך יש לומר שזה למי שלא קיים מצוות פריה 
ורביה הוא קודם לבנו, אבל אם קיים, בנו קודם. 
ובזה יבואר הענין, שקודם מקדים ואומר "ברך 
את אברהם 'בכל'" בגמטריא בן וצריך להשיאו 
אשה, ואם תאמר הרי אברהם קודם לו, לכן אמר 

יש לו בן ובת ש'בכל' גם הכוונה לבת, ועכשיו ש
כבר קיים מצוות פריה ורביה, לכן יכול להשיא 

 (תפארת יהונתן) קודם את יצחק.

 הבשעבמדרש, א תאי ְלָפֶני. ַמְלָאכֹו ִיְׁשַלח הּוא
זימן  ",הוא ישלח מלאכו לפניך"ם השאמר אבר

רבקה  תציא אולה חדא ,מלאכים שני "הקבהלו 
ה ממ ,ולכאורה קשה .אליעזר תא ותללו חדוא

נפשך אם היה נצרך לשני מלאכים אחד ללוות את 
אליעזר ואחד להביא את רבקה, ואין מלאך אחד 
עושה שני שליחויות, למה אמר אברהם 'מלאכו' 
לשון יחיד. ואם אברהם הבין שדי במלאך אחד, 

נראה ומה הסיבה ששלח הקב"ה שני מלאכים. 
על פי מה דאיתא במדרש, שכשאדם עושה מצוה 

תן מלאך אחד, והעושה שתי אחת הקב"ה נו
מצוות הקב"ה נותן לו שני מלאכים. והנה אליעזר 



 

בשליחותו עשה שתי מצוות, האחת שהלך 
בשליחותו של אברהם, השניה שקידש את רבקה. 
אבל לגבי אברהם המצוה השניה עדיין היה 
בספק, כי שמא לא תאבה האש ללכת אחריו. לכן 

כי רק מלאך אחד,  -אמר "הוא ישלח מלאכו" 
מצוה זו ודאי מקיים שהולך בשליחות אברהם. 
אבל הקב"ה שהכל גלוי וידוע לפניו ויודע את 
העתיד להיות, הרי ידע שיצליח אליעזר 
בשליחותו ויקדש את רקבה, ואם כן יקיים שתי 

שלח עמו הקב"ה מיד שני  מצוות, לכן 
 (מעשה רוקח) מלאכים.

ֲאחֵֹתנּו ַאְּת ֲהִיי ְלַאְלֵפי ַוְיָבֲרכּו ֶאת ִרְבָקה ַוֹּיאְמרּו ָלּה 
דקדק, לכאורה הלשון 'אחותנו את' יש ל .ְרָבָבה

מיותר, די היה לומר 'ויאמרו לה היי לאלפי 
רבבה'. ויש לומר דהנה אמרו חז"ל על בלעם 

שמברכותיו של אותו  (בן בנו של לבן הארמי)הרשע 
. וכן אפשר לקללם ולמד מה היה בלב ההרשע את

לא לחנם ברכה לבן הארמי, לומר כאן, שהרי 
על פי מה שאמרו חז"ל רוב אלא כוונתו היתה 

על כן אמר לה "אחותנו בנים דומים לאחי האם, 
את" ממילא יהיו רוב בניך דומים לי, ומבנים 

 כאלו יהי רצון ש"היי לאפלי רבבה".
 )ילקוט הגרשוני בשם הייטב לב(  

קרוב לרעיון זה ביאר הגה"ק רבי שמעון סופר 
מקראקא את מנהג ישראל לברך את הכלה טרם 
יציאתה לחופה בפסוק "אחותנו את היי לאלפי 
רבבה", כי לכאורה איך משתמשים בברכתו של 
אותו רשע. אלא שהכוונה לענות כנגד לבן, אתה 

מצד הטומאה, לא  -אמרת שרבקה אחותך היא 
מצד הקדושה, וכה  -כך היא אלא "אחותנו את" 

   (יפה שיחתן) "היי לאלפי רבבה".

 
ּדֹות טֹובֹות  ל ַהּמִ   ָהֲעָנָוה ּכֹוֶלֶלת ּכָ

ּכֹל ַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ יִָּמים ַוה' ּבֵ א ּבַ  .ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ּבָ
ְפלּות ְוַהְכָנָעה ר ַעְבדּות ָהָאָדם ִהיא ׁשִ ּיֵׁש , ִעּקַ ּוְכׁשֶ

ה זוֹ  לּוִלים , ָלָאָדם ִמּדָ ָבר ּכְ ּדֹות טֹובֹותּכְ ל ַהּמִ תֹוָכּה ּכָ . ּבְ
ב ְבהּות ַהּלֵ ְבִחיַנת ּגַ הּוא ּבִ ָידֹו , ֲאָבל ִמי ׁשֶ ֲאִפּלּו ֵיׁש ּבְ

ב, ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ּוִמּדֹות טֹובֹות הּוא , ֵאין ֶזה ֶנְחׁשָ יָון ׁשֶ ּכֵ
ִכיָנה ְ ִמים .ּדֹוֵחק ַרְגֵלי ַהׁשּ ּיָ א ּבַ , ְוֶזהּו ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ּבָ

א ֵמָאהָימִ  ִגיַמְטִרּיָ ז ִלְבִחיַנת ֲעָנָוה, ים ּבְ ַרּמֵ ּמְ מֹו , ׁשֶ ּכְ

ְרׁשּו ֲחזַ  ּדָ סּוק "ל ׁשֶ ךְ ה' ָמה "ַעל ּפָ ", ֱאֹלֶקיָך ׁשֵֹאל ֵמִעּמָ
ְקֵרי  א ֵמָאה 'ָמה'ַאל ּתִ ָאה הּוא ָלׁשֹון ָמה, ֶאּלָ ּמֵ , ֲהֵרי ׁשֶ

מֹו [ָלׁשֹון ֲעָנָוה  ָּוָנה ְׁשִמי ֶׁשהּוא אּוַלי ַהּכַ ( "]ְוַנְחנּו ָמה"ּכְ

ְוָאז ַנֲעֶׂשה , ַאּלּופֹו ֶׁשל עֹוָלם -א' ִנְמָצא ִעּמֹו  'ָמה'ִּבְבִחיַנת 

ית, ')'ֵמָאה 'ָּמה'ִמ  א ִלְבִחיַנת ֲעָנָוה ֲאִמּתִ ַעל , ְוַאְבָרָהם ּבָ
ּכֹל ַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ ן ַוה' ּבֵ ֵרְך , ּכֵ כַֹח ָהֲעָנָוה ִנְתּבָ ּבְ ׁשֶ

ָכל  ּדֹות טֹובֹותּבְ  .ַהּמִ

 הלך דאברמ תומרגלי זלמן אפרים רביהגה"ק 
שרי המלוכה, בענין מ אחד אצלפעם לשתדלנות 

היה  זה שררה על היהודים בארצו. זאיזה גזירה שנג
אך  .יד מתנת לקבלמותרת  ידופס ש ומפורסם ידוע

היה , לבב ובר כפים נקי שהיהרבי אפרים זלמן 
 והקיף בעקיפין אליו באלכן , שוחד להציעלו  קשה

יכול , לרמז לו בשאלה כיצד סחור סחור בדברים
 ממנו לתבוע התבייש שרה הוא להציע לו שוחד.

שמע  , ואמר לו:דבר גם הוא בעקיפיןכן , על בפה
יש לי אצלו חוב גדול , בעירנו פלוני גדול סוחרלי! 

והוא תובע ממנו את החוב ואין לי מה לשלם לו, 
אנא בא בדברים עם אותו סוחר ו'שכנע' אותו שלא 

מן הבין את יתבע את החוב יותר. רבי אפרים זל
ה'רמז', והלך אל הסוחר ו'שכנע' אותו על ידי 
תשלום החוב, כשבא אל השר להודיע כי הסוחר 
השתכנע 'למחול' על החוב, אמר השר גם הבקשה 

 רביאמר  תתקיים, והגזירה תתבטל. -עבורה בא 
עפרון התבייש  :על זה בדרך מליצה זלמן אפרים

חר, לקבל כסף מאברהם, ורמז לו שיתן אותה לסו
כיצד ַוִּיְׁשֹקל ַאְבָרָהם ְלֶעְפרֹן ֶאת ַהֶּכֶסף וזהו: 

 ...עֵֹבר ַלּסֵֹחר נתן לו אותם
 מ

יצחק כתוב אליעזר לקחת אשה ל הלךכאשר 
, ְּכֵלי ֶּכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְבָגִדים שאברהם שלח:

(יארצייט הקשה הרה"ק רבי ישכר דוב מבעלזא זי"ע 
זהב אפשר  כלי כסף ותכשיטימילא , כ"ב חשון)

כיצד  את האדם, אבל בגדים לראותלשלוח גם בלי 
, הרי כל אחד יש לו מדה משלו,  האחד צריך שלח

אלא אברהם  וכדומה, קצרים והאחר צריך רחבים
אבינו ע"ה שלח את הבגדים לדוגמא, כדי שיראה 
אותם אליעזר כיצד נראים בגדי צניעות 'אידישע 
 קליידער', ורק אם תסכים ללבוש כאלו אותה יקח

 ליצחק.  אותה



 

 ְּתקּוַפת ָהִראׁשֹוִנים
 1ִּבְזַמן ַּבֲעֵלי ַהּתֹוְספֹות

 ֲאָלִפים ד' ִּבְׁשַנת (ְּכֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשִנים ַאַחר ָּכ

ִהְתעֹוְררּו ַרִּבים ֵמַחְכֵמי ָצְרַפת ְוַאְנְגִלָּיה , 2תתקע"א)
ְוָעְלָתה ְקבּוָצה ֶׁשל יֹוֵתר , ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ְּבָראׁשּות ַרֵּבינּו ְיהֹוָנָתן ַהּכֵֹהן , ֵמאֹות ֲחָכִמיםִמְּׁשׁש 
, ִאּתֹו ִעּמֹו ָהיּו ַרִּבים ִמַּבֲעֵלי ַהּתֹוְספֹות. ִמּלּוִניל

 . 3ֵּביֵניֶהם ַרֵּבינּו ִׁשְמׁשֹון ִמַּׁשאְנץ
ָהָיה ֶאָחד ְּבֵׁשם ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ְּבַרִּבי  ֵּבין ָהעֹוִלים

ַּמָּסע ֶׁשּלֹו ָמִצינּו ֶׁשְּכָבר ָהָיה ֵאיֶזה ְּבִאֶּגֶרת ַה . ִׁשְמׁשֹון
ּוִמָּׁשם ָהַלְכנּו ִלְצַפת : "ְּכִפי ֶׁשהּוא ְמַסֵּפר, ִיּׁשּוב ִּבְצַפת
ְמָעַרת ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן  4ּוָמָצאנּו ָׁשם

 .., ּוָבּה ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ּכּוִכין.5ַהְרִּכיָנס
. ְוָחַזְרנּו ִלְצַפת ְוָעִׂשינּו ָׁשם ַׁשָּבת

ּוְבָכל ֵאּלּו ַהְּמקֹומֹות ֵיׁש ְקִהּלֹות 
 ". ֶׁשּיֹוֵתר ֵמח' ִמְנָיִנים

ֲאָלִפים (ד' ֶׁשַבע ָׁשִנים ְלַאַחר ִמֵּכן 

ִּבֵּקר  )ְּבסֹוף ָהֶאֶלף ַהֲחִמיִׁשי -תתקע"ח 
ְוכֹה , 6ָּבָאֶרץ ַרִּבי ְיהּוָדה ַאְלֲחִריִזי

הּוא ְמָתֵאר ֶאת ִּבּקּורֹו ִּבְצַפת 
ַעל : "ְוָעַבְרִּתיִׁשיָרה ּוִפּיּוט ְּבֶדֶר 

 ָּכל ְמַיֵּׁשר, ְוָגדֹול ַׂשרל -ָהֵא  ְּבִחיר ָׁשם ְצַפת, ּוָמָצאִתי
. 7ַיֲעקֹב ְּגאֹון ְיִׁשיַבת רֹאׁש ,ַהַּצִּדיק ָצדֹוק, ָעקֹב

 ּוַבֲעֵלי ַהְּנָדבֹות ְוָים ְיִׁשיבֹות ָראֵׁשי ָהיּו ֲאבֹוָתיו
 ַרּבֹות, ְוִהְתַּגְלְּגלּו ָצרֹות ֲאָפפּוהּו ַהּטֹובֹות, ַרק ַהִּמּדֹות

 ִמֶּכִלי ְוהּוַרק ָמַל, ַאֲחֵרי ִמִּכְסאֹו ְוהּוַרד ִסּבֹות, ָעָליו
ָמתֹוק,  ּבֹו ַטְעמֹוָעַמד  , ֲאָבל8ְ ָהַלך ּוַבּגֹוָלה ֶּכִלי ֶאל

 ָנָמר". א ְוֵריחֹו
 9ִּבְתקּוַפת ָהִראׁשֹוִנים

, ָׁשְלטּו ַהּנֹוְצִרים ִּבְצַפת ְּבֵראִׁשית ָהָאֶלף ַהִּׁשִּׁשי
ְוַאף ִחְזקּו ֶאת , ְוֵהם ָּבנּו ֶאת ָהִעיר ְוִהְרִחיבּוָה 

                                                      
 . ִהיא ְּתקּוַפת ִראׁשֹוֵני ַאְׁשְּכַנז ְוָצְרַפת 'ְּתקּוַפת ַּבֲעֵלי ַהּתֹוְספֹות' 11
 .ָהָיה ֶזה ְלַאַחר ֶׁשִּנְכְּבָׁשה ָהָאֶרץ ׁשּוב ִּביֵדי ַהֻּמְסְלִמים 2
בּו זֹו ִמְּקבּוָצה ֵחֶלק 3  ְּבַעּכֹו. ִּבירּוָׁשַלִים, ְוֶחְלָקם ִהְתַיּׁשְ
ָמקֹור,  לֹו ֵאין ֶזה (ָּדָבר ָוֵעֶבר' ֵׁשם 'ְמָעַרת ַּכּיֹום ַהִּנְקָרא ַהָּמקֹום 4

 ָהֵעת).  אי"ה ְּבבֹוא ַהִּדּבּור ָּכ ַעל ַנְרִחיב ְועֹוד
 ַהְרִּכיָנס. ֶּבן ּדֹוָסא ַרִּבי ָּכתּוב ֲאֵחִרים ִּבְמקֹורֹות 5
 ְסָפַרד. ְמׁשֹוְרֵרי ִמְּגדֹוֵלי 6
 ּוִבְדֶמֶׁשק ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ֶׁשִהְתַקְּיָמה ְיִׁשיָבה ' ִהיאְּגאֹון ַיֲעקֹב' 7

 ַהְּגאֹוִנים.  ִּבְתקּוַפת
 ָהרֹאׁש ַּתְפִקיד ֶאת ָיַרׁש ָצדֹוק ַרִּבי ִמָּכאן, אֹותֹו ַהִּנְרֶאה ְלִפי 8

ְוָהִעיר ָהְפָכה , )ַהְּמצּוָדה( 'ְמצּוַדת ְצַפת'ַהִּמְבָצִרים ֶׁשִּב 
 .ְלַבֲעַלת ֲחִׁשיבּות ְּגדֹוָלה ִמַּצד ַהִּׁשְלטֹון

ּוְלַאַחר ְּכֶעְׂשִרים , ִׁשְלטֹון ַהּנֹוְצִרים א ָאְרָכה ָׁשם
ִנְכְּבָׁשה ְּבָיִדי , כ"ו)ֲאָלִפים ה' ִּבְׁשַנת (ְוָחֵמׁש ָׁשִנים 

ְלַאַחר אֹוָתּה ְּתקּוָפה ָאנּו מֹוִצִאים . 10ַהֻּמְסְלִמים
ַעד ֶׁשָהְלָכה , ִהְתַחְּזקּות ַהִּיּׁשּוב ַהְּיהּוִדי ִּבְצַפת

ֹות ֶׁשִּבְקִהּלֹות ְוִהְתַּפְּתָחה ִלְהיֹות ִנְמֵנית ַעל ַהֲחׁשּוב
 .ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה ָהָיה ִמי ֶׁשָרָצה ְלעֹוֵרר ׁשּוב ֵחֶרם 
ִנְתַאְּספּו ַחְכֵמי מ"ו ּוִבְׁשַנת , 11"ל"ם זַ ֶנֶגד ִּכְתֵבי ָהַרְמַּב 

ְוִהְכִריזּו ֵחֶרם , ִּבְטֶבְרָיא"ם ְצַפת ְלַיד ִקְברֹו ֶׁשל ָהַרְמַּב 
ַעל ְּכָתב ַהֵחֶרם ֲחתּוִמים ַהֲחָכִמים: . ַהְמַעְרְעִריםַעל 

ֶּבן ַרֵּבינּו ְיהּוָדה ַהּכֵֹהן, ַרִּבי עֹוַבְדָיה  מֶֹׁשה ַהּכֵֹהן ַרִּבי
ְּבַרִּבי ְׁשמּוֵאל, ַרִּבי ֶאְלָעָזר 
ְּבַרִּבי ָּתִמים, ַרִּבי ִיְצָחק ְּבַרִּבי 

 ְׁשמֹה ַהֵּגר.
ָעָלה , ע"הִּבְסִביבֹות ְׁשַנת 

ִמְּסָפַרד ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַרִּבי ֵׁשם 
ַעל  'ִמְגּדֹול עֹוז'ַּבַעל  ,טֹוב ָּגאֹון

 .ָהַרְמַּב"ם, ְוִהְׁשַּתֵּקַע ִּבְצַפת
ָׁשם ַאף ָמָצא ְּכַתב ָיד 
ֵמַהִּמְׁשָנה ּתֹוָרה ְלָהַרְמַּב"ם 
ַוֲחתּוִמים ִּבְכַתב  ֶׁשָהיּו ֻמָּגִהים

ִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם ְלצֶֹר ֵּפרּוׁשֹו ָידֹו ֶׁשל ָהַרְמַּב"ם, וְ 
 '.ִמְגּדֹול עֹוז'

 12ְמַעְנֵין ְלָהִביא ְׁשֵאָלה ֶׁשהּוְבָאה ְּבׁשּו"ת ָהַר"ן
ַעל ", ְּצַפת ֲאֶׁשר ַּבָּגִליל ָהֶעְליֹון"ֶׁשִּנְׁשְלָחה ִמ  ה)ְׁשֵאָלה (

ֶׁשַרָּבֵני , ְדַבׁש ֲעָנִבים ֲהַנֲעֶׂשה ַעל ְיֵדי ַהִּיְׁשְמֵעאִלים
 ,ְצַפת ָהַרב ְׁשמֹה ִעָּמנּוֵאל ְוָהַרב ֶּפֶרץ ְוָהַרב ֵׁשם טֹוב

"ְוַעָּתה ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ַאַחר ֲאֶׁשר . ָהיּו אֹוְסִרים אֹותֹו
ִּביִׁשיָבה ֶׁשל ַמְעָלה ָקמּו  "ל]ָהַרָּבִנים ַהּנַ [ִנְתַּבְּקׁשּו 

ה ִמָּכאן ֶׁשְּבאֹוָתּה ִנְרֶא . ַהִּמְתַחְּכִמים ְוָרצּו ְלַהִּתירֹו"
 .ְּתקּוָפה ָהְיָתה ִּבְצַפת ִיּׁשּוב ִנְכָּבד ֶׁשל ַרָּבִנים ַוֲחָכִמים

 ִמְּמקֹומֹוֻהְצַר ִלְגלֹות  ֶׁשִהיא ִסָּבה ֵמֲאבֹוָתיו, ּוֵמֵאיֶזה ְיִׁשיָבה
 ֶׁשִּבְזַמּנֹו הֹוָכָחה ִמָּכאן ִלְצַפת. (ֵאין , ְוִהִּגיַע ְוִאֵּבד ֶאת ַּתְפִקידֹו

 ִמיהּו ְלָבֵרר ַעָּתה ְלֵעת ִהְצַלְחנּו א ַפת,  ַּגםִּבצְ  ְיִׁשיָבה ָהְיָתה
 ֲאבֹוָתיו).  ָהיּו ָצדֹוק, ּוִמי ַרִּבי אֹותֹו

ַהַּכָּוָנה ַלְּתקּוָפה , ַמה ֶׁשִהְגַּדְרנּו ָּכאן ְּתקּוַפת ָהִראׁשֹוִנים 9
 .ְוַהַּמֲעָרבְוִהיא ְּתקּוַפת ִראׁשֹוֵני ְסָפַרד , ֶׁשְּלַאַחר ַּבֲעֵלי ַהּתֹוְספֹות

 .ַׁשִּליט ִמְצַרִים ְוסּוְרָיה' ֵּבייַּבְרס'ַעל ְיֵדי  10
ַא ְּבסֹופֹו , ִהְתַנֲהלּו ַּכָּמה ְוַכָּמה ּפּוְלְמִסים"ם ַעל ִחּבּוֵרי ָהַרְמּבַ  11

 .ְוֵאין ְלַעְרֵער ַאֲחָריו, ֶׁשל ָּדָבר ֻהְסַּכם ִּכי ָקדֹוׁש ֵיָאַמר לֹו
 "ף.ַעל ָהִרי"ן ַּבַעל ִחּדּוֵׁשי ָהַר , ירֹוְנִדיִסים ִמּגִ ְלַרֵּבנּו נִ  12
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 אגדה ובקיאות   

"ויען עפרון החתי את אברהם באזני בני חת לכל 
השדה  שמעני  אדני  לא  לאמר:  עירו  שער  באי 
נתתי לך והמערה אשר בו לך נתתיה לעיני בני עמי 

נתתיה לך" (כג, י-יא)

לכאורה המילה "לא" נראית כשפת יתר וצריך להבין מה באה 
לומר?!

מסביר המהר"י אסאד:
חז"ל אומרים על עפרון - "נבהל להון איש רע עין ולא ידע כי 
כי  אדירה,  פנימית  לחצים  במערכת  נתון  היה  הוא  יבואנו".  חסר 
מצד אחד הוא ניצב בפני כל בני עמו, וזה לא נראה יפה שיתחיל 
להתעקש על הכסף, והיה צריך לומר שהשדה ניתן במתנה, אבל 

הוא לא היה מסוגל לכך, כי הוא כן מעוניין בכסף...
מה עשה עפרון 'החכם'?!

עפרון רמז לאברהם אבינו: "לא אדוני שמעני" כלומר, אל תשמע 
למה שאני אומר ומה אני אומר: "השדה אשר נתתי לך והמערה 
אשר בו לך נתתיה" כי רק "לעיני בני עמי נתתיה לך" מפני שכולם 
עומדים פה, אך לאחר מכן, כשהם יפנו לדרכם, נשב בינינו - "ביני 

ובינך" בארבע עינים, על הסכום.
ובבן איש חי בספרו "אדרת אליהו" ביאר באופן אחר מה הכוונה 

"ביני ובינך"?
עפרון רצה ארבע מאות שקל כסף, אבל ארבע מאות שקל כסף, 
זה הרבה כסף. "רע עין" בגיטמריא זה ארבע מאות. חשש עפרון 
בגימטריא  שזה  לו  יאמר  הוא  מאות  ארבע  לאברהם  יאמר  שאם 
כמניין "רע עין", ואז הוא יאמר: "אם אתה רע עין, גם אני אברהם 

רע עין, ותקבל פרוטות עבור השדה".
האות  לאברהם:  עפרון  אמר  ובינך".  "ביני  עפרון:  עשה  מה 
האות   בגימטריא,   200 שזה  "ר",  היא  שלך  בשם  האמצעית 
האמצעית בשם שלי "ר" גם 200, וביחד זה 400, וזה לא בגלל שאני 
רע עין... ולא ידע כי חסר יבואנו", התורה כתבה את שמו ללא "ו" 

ולפיכך אות "ר" אינה באמצע! ומה נשאר? שעפרון הוא רע עין!
אומר  הגאון רבי ראובן קרלנשטיין שליט"א:

לו  עושה  זה  האם  בתורה?  לו "ו"  שהורידו  לעפרון  איכפת  מה 
משהו?! הלא רק אם היו מורידים לו כמה דולרים זה היה איכפת 

לו!
אלא אדם שעושה פרקמטיא לתלמיד חכם, זוכה בזה להידבק 
מי  אלא  הוא?  אוכלה  אש  הלא  בה'?  להידבק  אפשר  איך  בד'. 

שעושה פרקמטיא לת"ח יוצר לו צינור מקשר להדבק בד'.
היה  אם  אבינו,  באברהם  להידבק  לעפרון  הזדמנות  היתה  כאן 

נותן לו בחינם. מה עשה ה"טיפש" לקח כסף ולא נדבק...
"ו" היא תמיד "ו" החיבור. כאן הורידו לו את ה"ו" מפני שהוא 
לא התחבר לצדיק. ואיפה כן הוסיפו "ו" בתורה? אצל יתרו, שנתן 
את הבת שלו למשה רבנו. לכן הוא קיבל "ו" בשמו, כי השיא את 

בתו לתלמיד חכם!.
(ע"פ אש דת)

"והיה הנערה אשר אומר אליה הטי נא כדך ואשתה 
הוכחת  אותה  אשקה  לגמליך  וגם  שתה  ואמרה 
לעבדך ליצחק ובה אדע כי עשית חסד עם אדוני" 

(כד, יד)

"אותה הוכחת" - ראויה היא לו שתהא גומלת חסדים וכדי 
היא ליכנס בביתו של אברהם (רש"י)

בספר "סידורו של שבת" (חלק א שער א ענף ד) הקשה:
גומלת  היא  הנערה  אם  המבחן  לעשות  ביקש  שאליעזר  מכיון 
בזה  יש  כבר  לו  רק  לשתות  לתת  תטרח  אם  אפילו  הלא  חסדים 
אותה  לבחון  ראה  מה  א"כ  חסדים.  גמילות  בעלת  שהיא  הוכחה 
שתעשה עמו חסד גם במה שלא ביקש ממנה "שתה וגם לגמלך 

אשקה" ורק אז ידע ש"אותה הוכחת לעבדך ליצחק"?
וביאר על פי המבואר בזוהר הקדוש (תרומה קעו) כי אברהם 
אבינו עבד את  ה' במידת החסד יצחק אבינו עבד את ה' במידת 
הרחמים.  במידת  ה'  את  עבד  אבינו  יעקב  ואילו  [גבורה]  הדין 

[מידת תפארת מיזוג בין חסד לדין].
וצ"ב, מה ההבדל בין מידת החסד למידת הרחמים.

וביאר הענין כי מידת הרחמים היא כאשר מרחם על העני רק 
אולם  עליו  שירחמו  תחינותיו  את  ושומע  בצערו  שרואה  אחרי 
לפני  אפילו  העני  עם  מתחסד  האדם  כאשר  היא  החסד  מידת 
שראה בצערו כמו שראינו אצל אברהם "והוא יושב פתח האהל 
כחום היום" ששלח את אליעזר וחיפש אורחים ומשלא מצא הלך 

בעצמו לחפש אורחים.
מעתה יתבאר היטב מה שעשה אליעזר סימן שאם תגמול עמו 
הנערה חסד גם במה שלא ביקש "גם גמליך אשקה" ראויה היא 

להיות אשה ליצחק "ובה אדע כי עשית חסד עם אדוני".
ליכנס  וכדאי  חסדים  גומלת  שתהא  לו  היא  "ראויה  ופירש"י 

אגישמקע ווארט
                   גליון שכ"ח פרשת חיי שרה כ"ה מרחשון תשע"ו

ולע"נ הצדקנית נינה מרטין בת מישלין ע"ה | ולע"נ ר' יצחק ב"ר גרשון ז"ל | ולע"נ ר' נח יצחק הלוי ב"ר משה יעקב ז"ל |   ולע"נ הרב יהודה אריה בן רפאל אלתר ז"ל | 
ולהצלחת ר' אלחנן שמואל בן ר' נח יצחק ומשפחתו
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בביתו של אברהם" כי גם לו יש את מידת החסד.
(סידורו של שבת)

"וירץ העבד לקראתה" (כד, יז)

לפי שראה שעלו המים לקראתה (רש"י)
לכל  "ותשאב  כתיב  כך  דאחר  מהא  כן  דדייק  הרמב"ן  וביאר 
גמליו", ומקודם לא נאמר לשון שאיבה אלא כתיב "ותמלא כדה 

ותעל", והיינו מחמת דהמים עלו לקראתה ולא הוצרכה לשאוב.
לקראתה  המים  עלו  מה  מפני  קשיא  גופא  דהא  להבין  ויש 

בפעם השניה.
ובספר "קדושת לוי" תירץ: 

ונראה שבפעם הראשונה דבדעתה היה לשאוב המים לצרכה, 
לכן עלו המים לקראתה שלא תטריח עצמה, אבל בפעם השניה 
עלו  לא  אז  אליעזר,  גמלי  להשקות  חסד  לגמול  היתה  שכוונת 
המים לקראתה. כי כשהאדם עושה מצוה חשוב יותר אצל הקב"ה 
כי  נס,  ע"י  נעשית  תהא  שהמצוה  ולא  הפעולה,  האדם  שיעשה  
לא  ולכן  מרובה,  נחת  ית"ש  לו  יש  במצוה  קלה  השתדלות  מכל 
גם  חסד  עשתה  דלמעשה  (אף  השניה.  בשאיבה  גם  לה  נעשה 
בפעם הראשונה, מ"מ מצוות צריכות כוונה, והעיקר במצוה היא 
המחשבה, וכיון שהיא לא נתכוונה למצוה כי אם לשאוב לצורכה, 

לזאת לא נחשב מילוי הכד למצוה וזכתה לנס).
(להתעדן באהבתך)

"והיה כאשר כלו הגמלים לשתות ויקח האיש נזם 
זהב בקע משקלו ושני צמידים על ידיה" (כד, כב)

ששתו  עד  התכשיטין  בנתינת  המתין  למה  להבין  וצריך 
הגמלים.

תירוץ מקורי ומחודש מובא ב"חתם סופר":
אליעזר  של  שגמליו  מהמדרש  הביא  לב)  (כד,  להלן  הרמב"ן 
היו כחמורו של רבי פנחס בן יאיר שהיה נזהר מלאכול מאכלות 

אסורות או גזולות.
והנה קיי"ל דמציאת קטן לאביו. ולפ"ז נמצא שהמים ששאבה 
את  הגמלים  ששתו  היתכן  וא"כ  אביה,  לבתואל  שייכים  רבקה 

המים בלי רשות בתואל, והלא הוי כגזל.
ומזה דן אליעזר שמה' יצא  הדבר ובודאי רבקה היא זווגו של 
יצחק, ואז אנן סהדי שבתואל יסכים לתת את המים לגמליו של 
אמר  ושפיר  בפניו.  שלא  לאדם  וזכין  לו  הוא  וזכות  וחתנו  בתו 
מזה שבודאי  דן אליעזר  הגמים  שראה ששתו  אחר  דרק  הכתוב 
היא הזיווג ההגון ליצחק, ולכן נתן לה את הנזם והצמידים.                                                               
(חתם סופר)

"ואבא היום אל העין" (כד, מב)

ואבא היום - היום יצאתי והיום באתי, מכאן שקפצה לו 
הארץ (רש"י)

מדוע היה צורך בקפיצת הדרך?
הדבר יובן על ידי הסיפור הבא:

הצעת שידוך מכובדת התגלגלה לפתחו של רב חשוב בעבור 

 בעומק הפרשה 
ריתחא דאורייתא 

                  

"ויאמר לא אוכל עד אם דברתי דברי" (כד, לג)

ס"א  ס"א  סי'  הרמ"א  כתב  דהנה  בזה,  ביאר  לוי  בקדושת 
שאמר  וזהו  חופתם,  ביום  מתענין  והכלה  שהחתן  שנהגו 
אליעזר שאינו יכול לאכול ביום זה אם יקדש היום את רבקה 
ליצחק, ויש להעיר, למה זה שליח החתן צריך להתענות, ועוד 
לעיל  כדכתיב  העין  מן  אליעזר  שתה  יום  באותו  דהלא  קשה 
זה,  ביום  התענה  שלא  הרי  וגו',  להשקותו  ותכל  פי"ט]  [פכ"ד 

ודברי הקדושת לוי צ"ע.
הנה בטעם מנהג התענית ביום החופה, הביא בפתחי תשובה 
באה"ע שם סק"ט ב' טעמים, חדא משום שיום הנישואין הוא 
יום כפרה כמו יום הכיפורים, כי כל הנושא אשה מוחלין לו על 
כל עונותיו, [והובא ברש"י פרשת וישלח פל"ו פ"ג], ולכן החתן 
כדי  להתענות  שנהגו  ושנית  תשובה,  תענית  מתענין  והכלה 
שלא יבוא המקדש לידי שכרות, באופן שיצא לעז על קידושיו 

שנעשה בשכרות, ומקורו במהר"ם מינץ סי' ק"ט יעוי"ש.
[ובמהר"י ברונא סי' צ"ג כתב דאיתא בירושלמי סנהדרין פ"ב 
ביום  נידון  למלך  שדומה  חתן  ואף  יום,  בכל  נידון  דמלך  ה"ג 
כתובה  ליכא  קל.  בשבת  דאמרו  כתב  עוד  מתענה,  ולכן  זה, 
והרוקח  הפורענות,  לבטל  מתענה  ולכן  תיגרא,  בה  רמי  דלא 

בסי' שנ"ג כתב דהוא מנהג חסידים הראשונים שמתענין לפני 
עשיית המצוה ובתשב"ץ קטן סי' תס"ה כתב דישראל התענו 

בשעת מתן תורה, והיה זה נישואין של ישראל להקב"ה].
האב  בדין  דנפ"מ  כתב  בתחילתו  תקע"ג  סי'  או"ח  ובמ"א 
א"כ  שכרות,  משום  הוא  הטעם  דאם  בתו,  את  מקדש  שהוא 
הדבר תלוי במקדש, וא"כ האב צריך להתענות כדי שלא יבוא 
לידי שכרות בשעת קידושין, אכן אם הטעם הוא משום תשובה, 
א"כ הדבר תלוי בחתן עצמו ולא בשליח קידושין, ובפמ"ג  שם 
כתב דנפ"מ בקטן שתיקנו לו נישואין קרוב לגדלותו, דאין לו 

עוונות וא"כ אין צריך תשובה, וטעם דשכרות איכא.
דהטעם  טעמים,  ב'  הנך  דחלוקים  כתב  שם  באו"ח  ובפמ"ג 
המקדש  וחתן  מקדש,  שהוא  במי  תלוי  עיקרו  שכרות  משום 
להתענות  צריך  השליח  להתענות, [אלא  צריך  אינו  שליח  ע"י 
של  הטעם  ואילו  בתו],  את  שמקדש  אב  בדין  במ"א  כמבואר 
עוונות  מחילת  כי  נשיואין,  בשעת  רק  הוא  עוונות  מחילת 
בנישואין תליא ולא בקידושין, ועפי"ז כתב דמי שמקדש אשה 
ע"י שליח אין החתן צריך להתענות לב' הטעמים.                        
 (חבצלת השרון)
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הבחינות.  מכל  מלא  סדור  שהבטיח  גדול,  גביר  של  בתו   - בנו 
עגלה  על  עלו  ובנו,  הרב  קמו  רחוקה,  בעיר  גר  שהגביר  מאחר 

והחלו בנסיעה.
טרם  בוקר,  ועם  בדרך.  לפונדק  נכנסו  הלילה,  הגיע  כאשר 
צאתם להמשך המסע, נגשו לבעל האכסניה והתענינו האם הוא 

מכיר את הגביר ר' משה?
"אני מכיר" אישר להם בעל הפונדק.

"מה יש לך לומר עליו?" בררו.
ידי  את  לו  מושיט  אני  כאשר  משה?  ר'  על  לכם  אומר  "מה 
ל'שלום עליכם', אני ממהר לספור את אצבעותי, כדי לוודא שאף 
אחת מהן לא נשארה אצלו... הוא נוכל, רמאי, גנב ושודד". והוא 

־הוסיף ותאר להם עוד ממעלליו של הגביר הנודע, עד שהשתכנ
עו למשוך ידיהם מן הענין ולשוב הביתה כלעומת שבאו.

זקוק  היה  מה  לשם  הבנתי  "כעת  לבנו:  הרב  אמר  חזור  בדרך 
אליעזר לקפיצת הדרך, כשהלך לחפש אשה ליצחק. תאר לעצמך 
שהוא היה הולך רגלית, מגיע לאיזושהי אכסניה ומתענין על לבן 
שחור  כולו  שלו  מהשם  חוץ  לבן  לו?  אומרים  היו  מה  ובתואל. 
ובתואל נקרא על שם שבעל את כל הבתולות. והשדוך לא היה 
יוצא אל  הפועל... לכן דאג הקב"ה לקפיצת הדרך. כך שאליעזר 

יגיע מיד למקום, בלי לברר מאומה לפני כן!
מסופר שכשהגרי"ש אלישיב זצ"ל שהה בבית ההבראה בנתניה 
- ומה עשה שם, למד ולמד ולמד, ברציפות והתלהבות, בנעימה 
ובזמרה. שהלא אמרו (מגילה לב ע"א). שכל הקורא בלא נעימה 
אני  "וגם  כה):  כ,  (יחזקאל  אומר  הכתוב  עליו  זמרה  בלא  ושונה 
נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם", קם כהרגלו 

בשתים לפנות בוקר והחל ללמוד בהתלהבות.
סחה,  הישיבות  מראשי  אחד  אשת  הנופשות,  שאחת  ושמע 
שקול הלמוד הפריע לה לישון. מיד הגיב: "צודקת, זה בית הבראה, 

היא באה לכאן לנוח". וכל לילות שהותו שם גרס בלחישה!
עשרות שנים חלפו, ונכד רבנו עלה להועץ בו. הציעו לבנו את 

נכדתו של ראש ישיבה מפורסם, הזכיר את שמו-
"איננו יכולים להיות מחותנים" קבע רבנו נחרצות.

"מדוע?" תמה הנכד.
בשעת  לה  הפריע  הישיבה  ראש  אשת  שהסבתא  רבנו  סיפר 
וקול הלימוד הערב, ותבעה להנמיכו, כיון שכך, לא גדלו באותו 

בית על ברכי אהבת התורה.
מחותנים כאלו, אינם עבורנו!

                               (ומתוק האור - הגדש"פ "ישא ברכה")

"הנה רבקה לפניך קח ולך ותהי אשה לבן אדוניך" 
(כד, נא) 

יש לדקדק, מהו הלשון "קח ולך" כאילו שהם נותנים לו איזה 
חפץ קח ולך?

ועוד, מדוע אמרו לו "ותהי אשה לבן אדונך" הרי זה דבר פשוט 
על כך אליעזר כל הזמן דיבר?

פנינה יקרה אמר על זה ה"כתב סופר":
כאשר שמעו שרבקה מיהרה והביאה לאליעזר לשתות ולא זו 
בלבד אלא גם השקתה את כל גמליו, תמהו לבן ובתואל מהיכן 
קיבלה את החינוך הזה לתת. זה נגד המנטליות של משפחתינו...

לנו  מתאים  לא  ולך"  קח  לפניך  רבקה  "הנה  לו  אמרו  לכן 
שתשאר אצלנו עם הנדיבות הזו סוף נשאר בלי כלום קח ולך... 
בית  פתח  אברהם  מתאימה.  היא  לשם  אדניך"  לבן  אשה  "ותהי 

מלון ומחלק אוכל חינם "ענבי הגפן בענבי הגפן"...
לו  אמרו  לקחתה  בא  אליעזר  כאשר  בהמשך  מדוע  כן,  אם 
ששינו  קרה  מה  תלך"  אחר  עשור  או  ימים  אתנו  הנערה  "תשב 

את דעתם?
נתן  ולך"  "קח  לאליעזר  אמרו  שהם  אחרי  סופר,  הכתב  אומר 
ומגדנות  לרבקה  ויתן  ובגדים  זהב  וכלי  כסף  "כלי  אליעזר  להם 

נתן לאחיה ולאמה".
ויבואו  איתנו  תשאר  שהכלה  עדיף  כך  אם  לעצמם:  אמרו 
המחותנים עם החתן והם ודאי יביאו עוד קצת מגדנות כי הרי לא 

נאה לבוא בידים ריקות...
                  (ע"פ דת אש)

 שאלות מענינות בהלכה  
             (בענינים שונים, מבית הגר"ח קנייבסקי)

חדרים  והרבה  היות  שואל,  אחד  חכם  תלמיד  שאלה: 
עצה  ניתן  לא  למה  מנשוא,  קשה  כלכלי  במצב  נמצאים 
מר"ה  לו  קצובין  אדם  של  מזונותיו  ש"כל  היות  פשוטה, 
לכסות  ההורים  את  שיחייבו  לת"ת",  בניו  מהוצאות  חוץ 

את כל ההוצאות, והרי לא יחסר להורים כלום.

לומד  שבו  והחיידר  היות  אחד,  אברך  שאלני  תשובה: 
שכר  ממנו  יטול  ולא  הקשה  במצבו  להתחשב  מוכן  בנו 
לימוד, אם יגיד שהוא כן ישלם, היות וכל מזונותיו כו' חוץ 
מהוצאות  שחוץ  דיתכן  והשבתיו,  לת"ת,  בניו  מהוצאות 
בניו זה בכך שהחיידר לא יגבה ממנו כסף, ואם ישלם - 

ירד מחשבונו.

הדור,  לגדולי  זאת  ששאל  אמר  הנ"ל  הת"ח  שאלה: 
מוציא  היה  שאם  טען,  זצ"ל  נדל  יגדליה  רב  והגאון 
ומזונותיו רק למה שצריך כרצון ה', אזי כשבא לת"ת של 
בנו אומר ה' כי זה על חשבוני, אבל אם מוציא מזונותיו 
וכשבא  שצריך,  מה  על  רק  ולא  הבל  דברי  מיני  כל  על 
להוצאות בניו לת"ת רוצה שיהיה על חשבון ה' - זה אי 

אפשר.

כ'  פרק  ח"ב  חסד  (אהבת  הח"ח  כתב  כה"ג  תשובה: 
אות ה) לענין אל יבזבז יותר מחומש, שהני מילי כשגם 
לצורך עצמו אינו מבזבז יותר מחומש. ואמנם יש פעמים 
דברים שמקלקלים את ההבטחה של חוץ מהוצאות בניו 

לת"ת.
   .                                                       (דרך שיחה)
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בין שבילי המוסר  

"ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה" 
(כד, סו)

ושנזדמנה  הארץ,  לו  שקפצה  לו,  שנעשו  ניסים  לו  גילה  רש"י:  פרש 
אלו  בתפילתו,  רבקה  לו  שנזדמנה  מילא  וקשה,  בתפילתו.  רבקה  לו 
"הדברים אשר עשה" שהתפלל, ובחנה, וקידשה. אבל שקפצה לו הדרך, 

מה עשה בזה.
אלא שהגמרא (מועד קטן יח ע"ב) מספרת, שרבא שמע אדם מתפלל 

מעומק לבו: "רבונו של עולם, תן בלב פלונית שתסכים להנשא לי!"
ואם  ממך.  תשתמט  לא  לך  ראויה  היא  אם  כך,  תבקש  "אל  לו:  אמר 

אינה ראויה לך, מה לך ולצרה זו".
לא ציית, והתפלל, ונענה. נשאה לאשה.

כעבור זמן שמעו רבא משוע מנהמת לבו: "רבונו של עול, או שתקח 
אותי מן העולם או שתקח אותה"...

שזהו  זצ"ל,  "הפלאה"  ה  בעל  רבו  בשם  זצ"ל  סופר"  ה"חתם  וכתב 
שאמרו (ברכות ח ע"א) שכאשר היה אדם נושא אשה, היו שואלים אותו: 
יח,  (משלי  טוב"  מצא  אשה  "מצא  דכתיב:  "מצא",  "מוצא"?  או  "מצא" 
כב) או "מוצא", דכתיב "מוצא אני מר ממות את האשה" (קהלת ז, כו). 
אם  אבל  לאיש.  אשה  מה'  כי  טוב",  מצא  אשה  "מצא  שלעולם  ובאורו, 
"מוצא אני" כלומר פעל בתפילתו שיזכה בפלונית ואמת אינה בת זוגו 

ואינה מתאימה לו, אזי תהיה לו מרה ממות!
לפיכך, ממה שנזדמנה לו רבקה בתפילתו אינה ראיה, ואדרבה, אולי 
ממה  אבל  האשה".  את  ממות  "מר  חלילה  ואז  אני"  ומוצא  בגדר:  הוא 
שקפצה לו הארץ משמע שדרכו רצויה, ואכן זו בחינת "מצא אשה, מצא 

טוב".
אני יודע, פירושים אין ספור נאמרו על "מצא" או "מוצא".

יש שתולם את השוני בין הפסוקים במילה "אני" כמו פרושו של בעל 
ה"הפלאה", שאם ינסה האדם למצוא בעצמו את האשה, תהיה לו מרה 
אחת  שמטרונה  ד)  סח,  רבה  (בראשית  במדרש  שסיפרו  וכמו  ממות. 
הוא  ברוך  הקדוש  ברא  ימים  "לכמה  חלפתא:  בר  יוסי  רבי  את  שאלה 

עולמו?" אמר לה: "לששה ימים".
אמרה לו: ומה הוא עושה מאותה שעה ועד עכשיו"? אמר לה: יושב 

ומזווג זיווגים.
עבדים  כמה  כן!  לעשות  יכולה  אני  אף  אומנותו?  היא  לו: "וזו  אמרה 

וכמה שפחות יש לי, לשעה קלה אני יכולה לזוגם!"
ים  כקריעת  הקב"ה  לפני  היא  קשה  בעיניך,  היא  קלה  "אם  לה:  אמר 

סוף".
הלך לו רבי יוסי בר חלפתא.

שורות  אותם  והעמידה  שפחות  ואלף  עבדים  אלף  נטלה  עשתה,  מה 
שורות. אמרה: פלוני ישא את פלונית ופלונית תנשא לפלוני, וזוגה אותם 

בלילה אחד.
שבורה.  רגלו  זה  שמוטה,  עינו  זה  פצוע,  מוחו  זה  לפניה,  באו  למחר 

אמרה להם: "מה לכם?"
זו אמרה: "איני רוצה לזה", וזה אמר: "איני רוצה בזו".

מיד שלחה והביאה את רבי יוסי בר חלפתא. אמרה לו: "אין כאלוקיכם 
ואין כתורתכם".

היא  קשה  בעיניך  היא  קלה  שאם  לך,  אמרתי  כך  לא  "וכי  לה:  אמר 
לפני הקב"ה כקריעת ים סוף, והקב"ה מזוגם בעל כרחם, ככתוב "מושיב 

יחידים ביתה" (תהלים סח, ז)
אגדותיו,  (בחדושי  זצ"ל  מפראג  המהר"ל  של  ביאורו  עמקות,  וביתר 
מזגים  שני  בין  להתאים  סיכוי  אין  השכל,  פי  על  שבאמת  סג)  יבמות 
מהם  אחד  כל  "יחידים",  באמת  והם  והאשה,  האיש  של  כך  כל  שונים 

השלום,  עליו  המלך  שלמה  שאמר  וזהו  מהשני.  כך  כל  ומובדל  שונה 
מנוס  אין  בשכלי,  זאת  חוקר  כשאני  אני",  "ומוצא  האדם:  מכל  החכם 
מהקביעה כי "מר ממות את  האשה" ועם זאת הרי בפועל: "מצא אשה 

מצא טוב" אין זאת אלא מעשה אלקינו, נסיו שבכל יום עמנו!
אני  ל"ומוצא  אשה",  "מצא  שבין  בהבדל  נוסף,  באור  לומר  ונראה 
בה"א  ה"אשה"  את  וגם  ה"אני"  את  גם  יש  ממות"  שב"מר  האשה"  את 

הידיעה. 
ונקדים דברי המשנה (סוף מסכת תענית) שבנות ירושלים היו יוצאות 
ומחוללות בכרמים בבגדי לבן שאולים, וכל מי שאין לו אשה נפנה לשם 
(תענית לא ע"א) ומוצא זיווגו. ונשאלתי: איך אפשר למצוא זיווג בפגישה 

אחת -
אנו יודעים שיש מה שקרוי "מעוכבי שידוך" נערים ונערות "תקועים", 
מצוים שנים "בשוק", מעלים אבק על המדפים. מפעם לפעם מתיפים, 
לפעם,  מתחילה  והתקוה  נמשך,  אפילו  זה  ולפעמים  לפגישה.  יוצאים 

אולי הפעם, ואכזבה ומפח נפש, וחוזר חלילה -
וכאן, "כל מי שאין לו אש", המונים נוהרים, וכולם מוצאים, ומיד. כמה 

צלחות נשברות, "לא היו ימים טובים לישראל" כמותם! הכיצד?!
ועניתי, שהתשובה פשוטה, וכתובה בפרוש: "בגדי לבן שאולים"! 

משלנו,  כלום  לנו  שאין  יודעים  אם  פאר,  במלצות  מתהדרים  לא  אם 
יש  מה  לנו,  מגיע  למה  ו"שאול", משל אחרים!  הכל אצלנו "לבן", חלק, 
שאולים.  לא  וגם  שחורים  גם  שלנו,  באמת  הללו,  מחסרונות.  חוץ  לנו, 
עם  כנים  נהיה  בגודש.  טפשות,  למכביר  עוונות,  בשפע.  רעות,  מידות 
עצמנו, מה כבר מגיע לנו. אם זה המבט, אנו מאושרים אם מישהו חפץ 

בנו. נסכים, לפני שיגלה שגם ה"לבן" הוא "שאול"...
שאני  סבור  עצמית,  מחשיבות  מנופח  אני  אם  אני",  "מוצא  אם  אבל 
מרכז העולם והכל חג סביבי, בטוח שהכל מקוסמים מחכמתי וכשרונותי, 
לי  שישוה  מי  אני  מחפש  אז  או  הנאות,  ומידותי  הקורנת  מאישיותי 
שאני  בכך  פלא  אפוא  היש  בנמצא.  אינו  שכזה  אדם  והלא  במעלותיו, 

בורר ובורר, ופוסל ודוחה? אבל זו הצרה הקטנה.
"האשה"  את  אני  מוצא  לבסוף,  מוצא  שכשאני  היא,  הגדולה  הצרה 
 - לי  וישוה  לי  שידמה  מישהו  שחפשתי,  מה  זה  שהרי  הידיעה,  בה"א 
"הירך"  כמו  שבסוגו.  בגדול  המדור  ה"א,  שהתוסה  מקום  שבכל  וידעו 
(בראשית לב, לג) המיומנת שבירך (חולין צא ע"א) "המרצע" (דברים טו, 
יז) להביא מרצע הגדול (קידושין כא ע"ב) - ואז קורה אחד מן השנים: 
או שהיא באמת גדולה, ואחרי  החתונה מגלה עם מי התחתנה. או שגם 
היא הציגה עצמה, ואחרי החתונה מגלה הוא עם מי התחתן. כך או כך, 

"מר ממות"!
וכעת, נאמר -

אין זה רק בעניני נישואין!
כל מי שמצוי בעניני חינוך יודע, שדורנו הוא דור של משברים, מילה 
חדשה. בחור לא מוצא חברותא כלבבו, והוא ב"משבר". אינו תופס מקום 
בחברה כצפיתו, והוא ב"משבר". המגיד שיעור התעלם ממנו, גיחכו על 

שאלה שלו, זלזלו בתרוץ שלו, אין ספור סיבות.
בפסוק  הוא  כתוב  שבעולם,  דבר  כל  וכמו  משותף.  מכנה  ולכולן, 

מפורש: "כל משבריך וגליך עלי עברו" (תהלים מב, ח)
אם אתה מגביה עצמך כגל, דע לך -

גל סופו להתנפץ, להתפרק. אחריתו - משבר!
אילו היית לבוש "בכלי לבן שאולים", אילו היתה בך צניעות טבעית 
שמח  והיית  בתודה,  הכל  מקבל  היית  כלום,  לך  מגיע  שלא  מבין  היתי 
המין  מבחר  היצירה,  פאר  כמוך,  שאין  אתה  בטוח  אם  אבל  בחלקך. 
מסתנורים  אינם  עורים,  מה  משום  וכולם  בלתך,  ואין  אתה  האנושי, 

מהאור  הבוהק, היש פלא בכך שהחיים מרים ממות?! 
                      

(והגדת)
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 נפלאים ליקוטים 
 חיי שרה פרשת

 

 )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

 

 )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(

 

 )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
 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(

 

      " 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
 

 )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
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 )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
)המאורותשני(

 

 ) 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 עדאוכל 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

 

 )מב, כד" (העין אל היום ואבוא"
 מתורתן אבות עבדי של שיחתן יפה אחא' ר אמר י"רש פירש
 גופי והרבה, בתורהכפולה אליעזר של פרשה שהרי, בנים של

נראההלצהבדרךוהנה. ל"עכברמיזהאלאנתנושלאתורה
, 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

 .ל"כנ וסודות רמזים
 )יוסף אמרי(

 

, כד' (וגו' לד ואשתחווה ואקוד... היום ואבוא"
 ) מח-מב
 מרגלא הוי ע"זי] רוז'ין י"ר[ העשיל יהושע רבי צ"הגה אחי

 זיווגו בענייני לעסוקאליעזר כשבא בתורה רואים שאנו בפומיה
 היה התקדמות וכלפעולה 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(
 

, וילינו עמו אשר והאנשים הואוישתו ויאכלו"
)נד, כד" (לאדנישלחניויאמרבבוקרויקומו

 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 חכםהיה שאליעזר ומפני

 במסע מלאכים שני עמו שהלכו זכות לו והיה. אבינו אברהם
 שהמלאך ידע ואף במאכלו ששמו הרעלעל 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
שיסכימוכדיאכילתולפנידבריוכלאתלומרהזדרזולכןאותה

 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
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 סיפורים נפלאים
 חיי שרהפרשת 

 
 "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, 
אבל הזמן כבר הגיע וזה בא המדרש להוסיף, "יודע ד' ימי 

 תמימים", היא לא נפטרה רגע קודם. 
"ל ראה איש שהשקיע בקניית הגאון בעל ה"בית הלוי" זצ

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 
שהיית צריך להיות עני השקעת ביער ולא בגלל שהשקעת כאן 

רוויח, יאמין בגלל שהקב"ה רצה נעשית עני. וכן כשאחד מ
שיעשיר, אז הדרך היה שהשקיע בביזנס, אבל לא ח"ו בגלל 

 שהשקיע הרוויח.
 

 "שני חיי שרה" (כג, א)
 כולן שווין לטובה (רש"י)

כי כל השנים היא הבינה שהכל מאת ד', והכל לטובה והיא 
הרגישה מחויבות לד' אז הכל לטובה, וכמו שמסופר שהיה 

א היה לו קהל. המרפאה הייתה ריקה. הלך רופא מומחה של
הרופא לרב לבקש עצה. אמר לו הרב, הראשון שמתקשר, תן 
לו תור בעוד שבועיים. השני בעוד שלושה. תיצור תחושה 
שאתה מלא. ואכן כך היה. תוך כמה חודשים באמת היה היומן 
שלו מלא. לימים, הרב לא הרגיש טוב. והתקשר לרופא לקבוע 

הרופא יש לי תור בעוד שבועיים. אומר לו הרב תור, אומר לו 
אל תשכח מי עשה אותך עסוק! הרופא הבין את המסר... במה 
דברים אמורים? לאלה שאומרים: 'אין לי זמן לתפילה במניין, 
אין לי זמן ללכת לשיעורי תורה, אני עסוק'. אומר לו הקב"ה אל 

כנית תשכח מי עשה אותך עסוק. והחכם עיניו בראשו, יבנה בת
היומית שלו את היסודות: תפילה במניין ושיעורי תורה בכל 
יום. ולכן אצל שרה הכל היה לטובה, והיא הכירה במי שנתן לה 

 את החיים. 
 

 "לספוד לשרה ולבכותה" (כג, ב)
 וכמעט שלא נשחט פרחה נשמתה (רש"י)

מספרים שאצל הרה"ק ר' זושא היה שם בחור שלמד, ובאו 
והבחור התעלף ניגש אליו ר' זושא  ואמרו לו שאמו נפטרה

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, 

יון לאדם, אם לא יכול לעמוד בזה, שהקב"ה אינו עושה ניס
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.
 

 "בכסף מלא יתננה לי" (כג, ט)
כאשר מעשה בחסיד אחד שנכנס לחנות לקנות איזה חפץ. 

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)
חשוב, והלך לבית קמצן הנודע ביהודה הלך לקבץ נדבה לדבר 

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.
 

 "ולקחת אשה" (כד, ז)
 הרבי מביאלה השתדך פעם שנייה.

ר לה: כדי למנוע מקח טעות אני חייב בפגישה הראשונה אמ
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? -אמרה לו: מילא, אלה מגרעותיך. ומעלותיך 
מסתיר דבר ומגלה לך אמר לה: המעלה היחידה שלי שאין אני 

 את כל האמת.
 

לי לא תלך האשה אחרי" "ואומר אל אדני א
 (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.
דייק מדוע רש"י מ -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  -המשיך המגיד ושאל  -ועוד יש להקשות

היה עם ליבו שביקש לתת את  לספר ללבן ובתואל את אשר
 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 

 עוד מלאי כדי למכור בחודש הבא.
עה בליבו של הסוחר וזמם למעול יום אחד עלתה מחשבה ר

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...
המשרת שהיה אדם נאמן, נבהל ממחשבת אדוניו ואמר: 

 ה בממון רב.לדעתי לא ירצה הסיטונאי לתת לנו סחור
מדוע שישנה במנהגו אתנו  -ענה הסוחר בכעס  -מדוע לא? 

בלית ברירה קם המשרת ונסע אל העיר הגדולה,  מאז ומעולם?
בהגיעו אל הסיטונאי פתח ואמר: אדני ביקש ממני שאבוא 
אליך ואקח סחורה בממון רב, אמרתי לו כי לדעתי לא תרצה 

 ת הכל...לתת לו, אולם אדני ציווה אותי שאלך למרו
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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...
שילח הסיטונאי את המשרת חזרה אל אדוניו בידיים ריקות. כן 

מנסה למצוא סיבה אליעזר היה  -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?
 ו עלולה האשה לא ללכת אחריו?...אולי יש איזה חשש שמפני

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

 

 "ואבוא היום אל העין" (כד, מב)
וברש"י ז"ל "היום יצאתי והיום באתי מכאן שקפצה לו הארץ". 

מו מרגלא בפומיה של כ"ק אדמו"ר מטאלנא זצוק"ל לחזור מש
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') 

 

 "ואבוא היום אל העין" (כד, מב). 
פירש רש"י מכאן שקפצה לו הארץ. מספרים על רב אחד 

יחד עם משפחתו לעיירה רחוקה בכדי לערוך שם את שנסע 
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 
מהעיירה. בעל הפונדק אמר שאכן מכיר הוא אותו ואמר עליו 

א רמאי וגנב ואין תוכו כברו. כשיצאו מהפונדק, אמר הרב שהו
לבני ביתו, עכשיו אני מבין את הפסוק בפרשת חיי שרה ואבוא 
היום אל העין, אומר רש"י מכאן שקפצה לו הארץ. ולכאורה 
קשה, מה צורך היה בקפיצת הדרך, וכי זמנו של אליעזר היה 

היה  דחוק. אלא, אילו היה אליעזר הולך לאט, מן הסתם
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 
לאברהם אבינו בידיים ריקות. לכן היה צורך בקפיצת הדרך, 

 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 
שרבים מבני העיר המתינו לחפץ חיים, וביקשו ליטול ממנו 

ה אז בן למעלה מתשעים שנה, עצה וברכה. החפץ חיים הי
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? 
. הרכבת כבר יצאה לדרכה, התחנה באיחור של כמה רגעים..

 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 
הרכבות עקב התקלה שאירעה אתמול... התברר שהרכבת 

א שיגרתי אל התחנה, לא הייתה אלא הרכבת שהגיעה באופן ל
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 
הטעות הנדירה, ושוב חזרה הרכבת על עקבותיה, לעבר התחנה 

 יצאה, ומשם אספה את רבינו החפץ חיים... ממנה
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.
הגר"ח קנייבסקי חייך ואמר: מדוע לנו ללכת רחוק עד לחפץ 

מיוחדת על המוסרים חיים... גם בימינו אנו ישנה השגחה 
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 
גדולה, עד שלא היה לו מספיק כסף בכדי לרכוש לעצמו שעון 

מכיון שהיה  -ו מאוד מעורר. ועמדה בפניו בעיה שהטרידה אות
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 

 לסדר הצהרים של הכולל.
טרם שכב לנוח, התפלל אל הקב"ה שיזכה לקום בזמן, בשעה 

שיוכל להמשיך בשמירת הסדרים שלו. הוא  שלוש וחצי, כך
התפלל מכל הלב, והשם יתברך האזין. הנה היה שוקע התלמיד 
חכם בשינה עמוקה, ובשלוש וחצי בדיוק, כשהיה צריך 

זבוב טורדני ש'נחת' עליו ---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 
פרטית מיוחדת סביב יראי ה' המוסרים עצמם ללימוד התורה 

 בכל נפשם.
 

 "ותלד לו את זמרן ואת יקשן" (כה, ב)
ס לה"שפת אמת" זי"ע וביקש להיפקד בזש"ק הרבה אחד נכנ

יש אנשים פעמים עד שב"ה נפקד, ושאל את רבו למה 
עד שנפקדתי, אמר לו רבו רבות שנים מיד ואילו אני  יםשנפקד

הגר מיד נולד לה ילדים וי"א שהיא גם "קטורה", למצינו ש
חיכתה כל כך הרבה שנים, אלא  ולכאורה למה שרה אמנו

נשמה ל, לא צריך יגיעה הרבה, אבל יקשן"לילדים כמו "ש
זה מגיע רק אחרי הרבה  ,טהורה כיצחק אבינו עולה תמימה

 תפילות ובקשות.
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בנים בגיל מאה וארבעים?!

לשם מה הנס

נס מתמשך

(התוועדויות תשמ"ה, כרך א, עמ' 659)

אברהם ושרה וכוח נעורים

לא לעסקי שידוכים

(עוללות אפרים)

כל העתיד

(עיטורי תורה)

פירות טריים

(רבי עקיבא קורניצר מקרקוב)

אמירת אמת

(כפליים לתושייה)

מידה טובה

(רבי יחזקאל מקוזמיר)

שושנה בין החוחים

(הרבי מליובאוויטש)

מעובד על�פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ שולחן שבת

 | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

לרצות ולהיות
מליובאוויטש  הרבי  משלוחי  אחד 
החגים  לחודש  לנסוע  מאוד  רצה 
אל הרבי. הוא שאל את הרבי ונענה 
שעליו להישאר במקומו ולהיות עם 

בני קהילתו.

המתגוררת  השליח,  של  משפחתו 
המענה  את  קיבלה  בניו�יורק, 
השתוקקה  היא  גם  כי  באכזבה, 
את  עמה  יחגגו  ומשפחתו  שבנה 
אל  ניגש  השליח  של  אביו  החגים. 
הרבי ואמר שבנו רוצה מאוד להיות 

אצל הרבי בחגים.

צריך  הוא   — "לרצות  הרבי:  השיב 
 — להיות  אבל  כאן,  להיות  לרצות 

עליו להיות שם". 

אמרת השבוע מן המעיין

ועומדים  העבודה,  ענייני  כל  את  סיימו  "כבר 

מוכנים לקבלת פני משיח�צדקנו — ועכשיו עבודת 

השליחות היא: להיות מוכנים בפועל לקבלת פני 

משיח�צדקנו בפועל ממש!"     (הרבי מליובאוויטש)

פתגם חסידי



מפגש 
בטרמינל

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

שלוחים של הקב"ה
הגדרה  מליובאוויטש  הרבי  אצל  קיבלה  לגאולה  העולם  להכנת  הפעילות 
מרכזית — שליחות. המשמעות הפשוטה של שליחות היא יציאתם של זוגות 
צעירים לקצווי תבל, כדי להקים שם מרכזי תורה ויהדות, ולהיות אבן שואבת 
פעמים  אולם  משמע.  תרתי  מרוחקים,  במקומות  המצויים  יהודים  להמוני 
רבות הדגיש הרבי שמושג השליחות רחב הרבה יותר, והוא חל על כל יהודי.

השיחות  (ספר  הרבי  אומר  הקב"ה",  של  שלוחים  כולם  דבר  של  "לאמיתו 
תש"נ כרך א, עמ' 158). כל יהודי "הוא שלוחו של הקב"ה, לעשות לו יתברך 
דירה בתחתונים, על�ידי קיום תרי"ג מצוות התורה... אלא ששליחות זו (אצל 
כל בני�האדם וכל הנבראים בעולם) יכולה להיות בהעלם קצת על כל פנים, 
לגלות   — ותפקידם של ה'שלוחים' — אלה שנתמנו להיות שלוחים בפועל 
עליהם  ולפעול  ולעוררם  הקב"ה,  ואחד... שהם שלוחים של  כל אחד  אצל 

למלא תפקידם ושליחותם בפועל ממש".

מי במרכז
ואת  עצמו  את  תופס  היהודי  שבה  לדרך  כול  קודם  נוגע  השליחות  רעיון 
מהות חייו בעולם הזה. יש מי שסבור כי הוא חי בעבור עצמו, כדי להגשים 
את שאיפותיו. הוא בהחלט יהודי ירא שמים, ולכן הוא מרגיש חובה לתת 
לקב"ה את 'חלקו' — הוא מקדיש בכל יום כמה שעות לתפילה וללימוד תורה, 
מפריש מעשר מרווחיו, נזהר מלעבור על איסורי התורה וכיוצא בזה; אולם 

במרכז חייו עומד הוא עצמו.

בעבורי  שקובע  מה  שליח.  אלא  לעצמי  אדם  שאינני  משמעותה  שליחות 
אינו מה טוב לי ומה נעים לי, אלא מה ישרת את מטרת שליחותי. גישה זו 
משנה לגמרי את כל השקפת עולמו של האדם. ההחלטה על כל דבר בחייו 
מתקבלת על�פי אמת מידה אחת — באיזו מידה הדבר ישרת ויקדם את מטרת 
שליחותו. כך הוא מקבל החלטות הנוגעות למקום מגוריו, עיסוקו וכדומה, 
כשלנגד עיניו מטרה אחת — למלא בדרך הטובה ביותר את שליחותו בעולם.

וכך כותב הרבי (לקוטי שיחות כרך כג, עמ' 450): "אודות מקום דירת האדם 
— הקובע בזה הוא לא איפה יהיה לו נעים יותר וטוב יותר, אלא איפה יוכל 
רופא  ובדוגמת  לעזרתו.  יותר  זקוקים  ואיפה  טובים  מעשים  יותר  לעשות 
כפשוטו — שצריך לקבוע דירתו במקום שזקוקים יותר לעזרתו, ולא במקום 
אשר מקווה שיהיו חייו נוחים יותר. ובאמת — הרי כל אדם צריך 'לרפאות' 
ואחת  כל אחד   — ליהודים  ובנוגע  יותר,  וקדושה  'אור'  בה  להביא  סביבתו, 

מהם תפקידו הראשוני והעיקרי — להביא בסביבתו יהדות יותר". 

ייעוד חיים
מובן שהשליחות חלה גם על היציאה מד' אמותיו כדי להביא את אור היהדות 
והולך  ממקומו  נשלח  היהודי   — נוסף  במובן  שליחות  זו  כאן  שני.  ליהודי 
מזדמן  באורח  זו  יהודי שעושה שליחות  יש  פעולתו.  נדרשת  למקום שבו 
או מפעם לפעם; פעם או פעמיים בשבוע הוא יוצא מד' אמותיו ומקרב עוד 
יהודי לה' ולתורתו; ויש מי ששליחות זו היא כל הווייתו והוא רואה בה את 

ייעוד חייו.

הגדרה מעניינת מגדיר הרבי את השליחות (תורת מנחם כרך כט, עמ' 89): 
"השליחות היא דווקא במקום שבו אין הוא רוצה להיות. דווקא שם יבצע 
את מה שרוצים ממנו". אלה הם השלוחים, מי שמקדישים את כל עתותיהם, 

כוחם ומרצם למילוי השליחות.

וכך הרבי מגדיר את 'השלוחים': "אלו שזכו, שמתוך עם ישראל גופא נבחרו 
כולו,  לעת  המעת  בכל  עבודתם,  שכל  דורנו,  נשיא  של  שלוחים  להיות 
מוקדשת למילוי שליחותם בהפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות חוצה, 

ובהבאת הגאולה" (ספר השיחות תשנ"ב כרך א, עמ' 109).

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן

432

לפצח את החידה
70

התעוררות של צעירים

47
35

20

התופעה מסקרנת

השליח שמגלה את הסוד

תקווה לנוכח המשבר. הרב אליעזרי

קדיש ומפטיר לאבל
שאלה: אבל שבא למניין אחרי שכבר התחילו 
קדיש  את  שם  לומר  רשאי  הוא  האם  'הודו', 

דרבנן שאומרים קודם 'הודו'?

שאלה: האם האבל חייב לעלות למפטיר?
מקורות: רמ"א יו"ד סו"ס שעו. שו"ע אדה"ז סי' רפד ס"ט 
וסי"א. כף החיים סי' נ ס"ק ו. ספר המנהגים — חב"ד עמ' 
6. 77. שלחן מנחם ח"ג עמ' ב וח"ה (יו"ד) עמ' שה. 'תורת 

מנחם — מנחם ציון' ח"ב עמ' 481.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר יופי של סיפוריםפינת ההלכה

1 -700 -704120  ' טל

 הכרך השני של 'צדיקים למופת',
מבחר מסיפורי 'שיחת השבוע'

 70 סיפורים מופלאים על 
צדיקי ישראל מכל העדות

עריכה חדשה | עיצוב מרהיב
  כריכה קשה | 352 עמודים
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  .שבת מברכין, )א' מלכים א(והמלך דוד : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""חיי שרהחיי שרה""פרשת פרשת  
  ].טו, כג[" ארץ ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך מה היא ואת מתך קבור"
כאשר הגיעה אליו , א"שליטהגאון יצחק זילברשטיין  ר"אמר בהתפעלות מו, "שאלה כזו עוד לא שמעתי מעודי"

לאחר . לפני כשבעים שנה נשא יהודי בפולין אשה ונולד לו בן : ומעשה שהיה כך היה. השאלה הנוראה הבאה
אך היהודי ובנו ניצלו על ידי נכריה שהכניסתם , האשה נספתה בשואה. פרצה מלחמת העולם השניה, הנישואין

, והנה אותו יהודי נשאר בבית הנכריה וחי עמה. תעודת הזהות שלה כאילו הוא בעלהלביתה ורשמה את האב ב
, ואילו הבן הראשון, ברחו בני הזוג מאימת הנאצים לאמריקה, לאחר לידת הבן. ל"רח, והיא ילדה לו בן נכרי

קיבל ,  הימיםביום מן, והנה. במשך שנים הקשר של אותו בן עם אביו היה רופף מאד .ברח לארץ ישראל, היהודי
יחד עם , הבן בוקש להגיע ולחלוק לפי צוואת אביו. ב אודות פטירת אביו"הבן היהודי הודעה מהערכאות בארה

את הממון הרב ביקש האב לחלק בין ! שהסתכם בסכום עתק של חמישים מיליון דולר, בממון הירושה, אחיו הנכרי
  . לכל בן עשרים וחמש מיליון-בניו שווה בשווה ' ב

וכאן נתקל בבן הגוי שהודיעו . וראשית כל התעניין בסדרי הקבורה, מיהר להגיע אל בית אביו', שהיה ירא ה, הבן
ויכוח סוער פרץ בין שני ! ליד אמו הנכריה, כי מתכונן עוד היום להביא את האב לקבורה בבית קברות של גוים

אך הבן הגוי לא , בשל היותו יהודי, )ומהסמוך לח(הבן היהודי תבע לקבור את המת בבית קברות יהודי . הבנים
  .עד שלבסוף הובא העימות להכרעת בית המשפט... ועמד על כך שיקבר לצד אמו, ויתר
ולתת חצי אפר לבן היהודי , לשרוף את גופת האב": פשרה" הוא הכריע כי יש לעשות -? השופט הערל" פסק"ומה 

  ). ג"ר' ד סי"ת חלקת יעקב יור"יעויין בשו, הגופהבחומרת איסור שריפת !... (ואת המחצית השניה לנכרי
הלא ירושה : לפתע עלה רעיון במוחו. ולא ידע את נפשו מרוב צער ודאגה, הבן היהודי נחרד לשמוע את פסק הדין

אם כל כך : "אלא שהלה השיב לו. וכך עשה. אציע לבן הנכרי חמישים אלף דולר עבור הגופה. גדולה נפלה בחלקי
וטול את הגופה , ן דולרתן לי את כל החמישים מיליו! אם כן תוותר על כל חלקך בירושה, בוד אביךיקר בעיניך כ

ניסיון גדול . הבן היהודי הבין שלא יוכל לקבור את אביו בקבר ישראל אלא אם כן יוותר על הירושה ..."!לעצמך
  ...?ו כדי לקברה בקבר ישראלויקבל במקומה את הגופה של אבי, האם יוותר על הירושה העצומה, עמד לפניו

למען תת , שלמעשה כבר זכיתי בה, האם מחובתי לוותר על הירושה העצומה: ר ונפשו בשאלתו"פנה הבן אל מו
כי כיבוד אב משל אב ולא משל בן , )ה"מ ס"ד סימן ר"יור(הרי נפסק להלכה ? מנוחה נכונה לאבי בבית עלמין יהודי

, ולאחר שכבר מת האב. אין הבן מחוייב להוציא ממונו עבור כך, וצאת ממוןכאשר לצורך הכיבוד נדרשת ה, כלומר(
  ... ?)הרי הכסף עבר ליורשיו

, דהיינו, "היורשים חייבים לקברו, מי שנתן מממונו מתנות הרבה ושייר מעט ליורשיו: "ע"נאמר בשו: ר"השיב מו
שהיורשים הם במקום , )ע"סק(ע "ובטעם הדבר כתב הסמ, ולא מקבלי המתנות, רק היורשים חייבים לקוברו

ם אביהם עליהם, והנכסים שירשו, אביהם ֵ ממונו של : "וזו לשונו, ובפרישה ביאר יותר. וקוברים אותו משלו, ש
אלא בית הדין , אין שומעים לו, ואפילו אם אמר לפני מיתתו שלא יקברוהו, המת משועבד ליקח ממנו צרכי קבורתו

  ". ל שכן שנוטלים ממונו שהניח להם בעל כרחם של היורשיםוכ, חייבים לירד לנכסיו ולקברו
ואף . ולא להרשות לשורפו, חייב הבן לוותר על כל הירושה כדי לקבור את אביו, לכאורה גם בנידון דנן, לאור זאת

בכל זאת נראה , ואין הכסף עובר ישירות לצורך הקבורה אלא לידי הערל, את הירושה' סחט'על פי שהבן הנכרי 
  .והרי הנכסים משועבדים לקבורה, כי אינו נותן משלו אלא משל אביו, הבן לוותר על הירושהשעל 
, אביו גופת תמורתה קיבל, העצומה הירושה על וויתר הוא. הגדול בניסיון ועמד, הרב הכרעת את הבן שמע, והנה

 ושמירת תורה- לדעת לציות יהודי של נפשו מסירות מגיעה להיכן עד ולמד צא. ישראל בקבר לקבורה והביאו
שרבי אליעזר בן , :)ה"יומא ל(ל "שמצינו שאמרו חז, א"ר שליט"סיים מו, אפשר להוסיף בנותן טעם!...  ההלכה
ואולי אפשר להמליץ על הבן .  מחייב את הרשעים-ויוסף ,  מחייב את העניים-הלל ,  מחייב את העשירים- חרסום 

  ).והערב נא (!וידעו לוותר למען כבוד האב,  על הירושהשלא יריבו, שהוא מחייב את כל היורשים, הזה
  ].סז, כד[" ותהי לו לאשה ויאהבה... ויבאה יצחק האהלה"

, החתונה מועד לפני שבועות מספר, והנה. כשרה ישראל בת עם טובה בשעה להתארס שזכה, 28 כבן בבחור מעשה
 רבי הצדיק הגאון, לרבו אפוא פנה ...החתונה את לבטל בליבו שחשב עד, מהשידוך חרטה רגשי להרגיש הבחור החל

 זיקה שום מרגיש איני כי, עמו שלם לא כלל אני... לחץ מחמת עלי נכפה השידוך כל 'והתלונן, ל"זצ וולבה שלמה
 יתפרק השידוך באם ישראל לבת נורא ביזיון של מאוד חמור עניין כאן שיש, וולבה הרב לו אמר ...'לכלה רגשית
 בה רוצה שאינך אחת עם להינשא עליך לכפות אוכל איך, מאידך אך; החתונה מועד נקבע ברכשכ ובפרט, לפתע
  ... מוצדקת קצת סיבה כאן יש זאת בכל אולי, כלל
  .ל"זצ אלישיב ש"הגרי מרן - הדור פוסק לפני להגיש יש כזה חמור שעניין, הפטיר וולבה הרב

 עם בדחיפות להיכנס וביקש, ש"הגרי מרן ממקורבי, א"ליטש קוק ציון בן' ר ג"הרה, אחיינו אל וולבה הרב התקשר
  .הבעיה את והציעו, פנימה הקודש אל נכנסו, ואכן .דעתו חוות את ולשמוע, ישראל של רבן אל הבחור

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גרבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הי שלמה אחיה בן הלן ,ו"הי מהרנגיז בת טאוס ,ו"הייהורם בן רינה , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



 היא, ממנה חוץ בעולם אחרת כלה שאין יודע היית אם': ושאלו הבחור אל פנה הוא -? אלישיב הרב הגיב וכיצד
 שאפילו, אותך דוחה כך כל היא שמא או, איתה מתחתן היית לא אז גם האם -  למצוא ליכו שאתה היחידה זאת
  '...?לאשה אותה נושא היית לא אז גם, אחרת שאין יודע היית אם

  .'מסכים הייתי, אחרת לי שאין יודע הייתי אם': החתן השיב
 לך אין ומדוע !...ארוסתך לבדמ בעולם אחרת אין מבחינתך. הזה במצב אכן שאתה לך דע': אלישיב הרב לו אמר
 השידוך את תבטל חלילה אם; לבייש אסור ישראל בת כי '-  לחתן והסביר ל"זצ מרן המשיך - ?' ממנה חוץ אחרת
  ).ופריו מתוק('!...איתה להתחתן ועליך אחרת לך אין וממילא... ?כרוך זה במה יודע אתה, אותה ותבייש

            , בנו בעודנו חי קדמהוישלחם מעל יצחק , ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנותת"
  .והבורות הנשברים – המקור]. ו, כה ["אל ארץ קדם

למד את לשונם ושכר מורה שילמדו גמרא , מה עשה. ידוע המעשה בכומר שהחליט להפליל את היהודים ולגרום לאובדנם
כך יעלה בידו . ונכנס ללמוד בישיבה כשהוא מתחזה לבן ישיבה!) שכן אסור ללמד גוי תורה,  ההלכהאותו מורה עבר על(

ובכך יוכל להפלילם , ישמיעו באוזניו דברי זלזול באמונת הגויים, למשוך את בני הישיבה ואולי אף את ראשיה בלשונם
  !ולהרשיעם

העיף , ל נכנס לבית המדרש"גאון רבי יהונתן אייבשיץ זצכאשר ראש הישיבה ה, כשאר בחורי הישיבה, ישב ולמד בהתמדה
ובחכמתו העצומה הצליח לסבכו בדבריו עד שהודה , נכנס עימו בדברים. מבט בקהל הלומדים ועשה דרכו היישר אליו

  .במזימתו וגורש בבושת פנים
  ?ואיך עלה בדעתו לפנות היישר אליו כדי לתהות על קנקנ, כיצד ידע לאתרו: תמהו התלמידים

כמעיין בבעיה , והוא למד זקוף וקפוא, כולכם למדתם כשאתם מתנועעים בהתלהבות. ראיתי ששונה הוא וחריג: "אמר להם
, שנפשו של יהודי אצולה ממרום, והוסיף וציטט את דברי הזוהר הקדוש"... ואינו יהודי, והבנתי שנכרי הוא. חשבונית

  ...כשלהבת הנר המתנועעת ואינה מוצאת מנוח, מודם ותפילתםלכן מתנועעים היהודים בעת לי. ושואפת לרוחניות
אשרי אלו המקבלים חינוך תורני הפותח . לסיפוק רוחני, למשמעות החיים, עורגת לרוחניות. כזו היא הנשמה היהודית, ואכן

,  את האוצרותשעשקו מהם, אך רבים רבים הם. היהדות ואוצרותיה של – !העשיר כל כך, בפניהם צוהר לעולם הנפלא כל כך
מכתפים הם תרמיל עלי שכם . ומחפשת את הדרך, ונשמתם אינה יודעת מנוח. חסמו בפניהם את הדרך אל גינזי המורשת
עוברים גשרי חבלים , מעפילים הם במשעולי הלאמות. למקדשי נפאל ומנזרי בורמה, ועושים דרכם למרחבי הודו ולהרי טיבט

לפגוש בנזיר מסוגף שתלתליו , ד וכופפים קומתם בהכנסם בגחינה אל ביקתת החימרחוצים יערות ע, נטויים על פני תהומות
באנגלית , השיחה מתנהלת באפלולית המסתורית. רניו מעוקלות כחרבות ארוכותוהאפורים התקשו כעיסת טיט וציפ

אז מה . "הם עונים" ,כן. "קובע הנזיר-שואל, "יהודים אתם. "הם אומרים, "מישראל. "הם נשאלים, "מאין אתם. "מגומגמת
כאן . קלוש ותלוש, אצלנו אין אלא העתק חיוור. שם תמצאו הכל, לכו לבתי האולפנה שלכם! הרי אתם המקור, לכם כאן
  !אל האור – והם יוצאים מן האפלולית. משלח אותם הנזיר מעם פניו!" שם נמצא האור, האפלולית

אנו אין : כי מאב לבן וממורה לתלמיד לחשו שם את הידיעה!  תשובההיישר לישיבות לבעלי – ולא אחד ולא שניים חזרו משם
  !המצויה בידי העם היהודי, לנו אלא בבואה של האמת הגדולה

אל ארץ , וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה, ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות"בפרשתנו , ופסוק הוא
אלין סטרי , מאי מתנות"ועניין זה מבואר בזוהר הקדוש ".  טומאה מסר להםשם, נתן להם מתנות": י"ופירש רש". קדם

שאברהם , ופירושו". ואסתלק יצחק על כולא במהימנותא עילאה כדקא חזי. דאינון שמהן דסטרי רוח מסאבא, דרגין תתאין
ביהם שבסטרי וסתרי ויצחק אבינו לבדו העפיל לג, אבינו לימדם את הדרגות הנמוכות והתחתונות שבעולמות הרוחניים

הלכו , נושאי החכמה הקטועה והנחותה, והם. שם הכל מתאחד בייחודא שלים בהנהגת הקדוש ברוך הוא, חכמת הנסתר
מעוותות ומשובשות במסירתן במהלך , קטועות ומוגבלות מראשיתן. ומהם נפוצו כל תורות המזרח, היינו למזרח, לארץ קדם

מה לנו לחצוב בורות . במקורו ובשלימותו, הכל בטהרתו ובזכותו, י התורה הקדושהבגנז, פה, ואילו כאן – עשרות דורות
הפוך ", קדושה וטהורה, אמת נפלאה, חכמה נשגבה שאין לה סוף, נשברים אשר לא יכילו המים כאשר יש לנו מקור מים חיים

אשרי אדם שומע לי לשקוד על : "חכמה המקשרת את האדם לבוראו ונוסכת עליו הארה וטהרה, !"שהכל בה, בה והפוך בה
  ).מעיין השבוע ("!'ויפק רצון מה, כי מוצאי מצא חיים, דלתותי יום יום

  !! באהבת הזולת באהבת הזולת––? ? כיצד ששה מתכסים בטלית אחתכיצד ששה מתכסים בטלית אחת
' ה יראת, 'חזקיה של דורו זה -' היופי והבל, 'ויהושע משה של דורו זה -' החן שקר'.): 'כ (סנהדרין במסכת הגמרא אומרת
 מתכסין תלמידים ששה שהיו, אילעאי ברבי יהודה רבי על עליו אמרו. אילעאי ברבי יהודה רבי של דורו זה -' תתהלל היא

 תורה שלמדו בזה היתה אלעאי ברבי יהודה רבי של דורו של שהמעלה, לומדים בפשטות, והנה .בתורה ועוסקין אחת בטלית
  .'ה בתורת והגו ישבו כן פי על ואף, היו עניים י"רש שפירש וכמו, הדחק מתוך
 שייך כיצד, להבין עלינו: נוסף בהיבט הגמרא את מבאר, )ו"ל מאמר מוסר שיחות (ל"זצ שמואלביץ חיים רבי הגאון אמנם
  !?אפשרי כבלתי נשמע זה הלא, אחד בכיסוי יתכסו תלמידים שששה
 רבי של דורו של מעלתם סוד היה ומה. להתכסות יצליחו לא לעולם אכן - לעצמו הטלית את מושך אחד כל שאם, אלא
 גם היו יכולים וממילא, זולתו את לכסות אלא, לעצמו לא אך, הטלית את משך אחד כל; השני לטובת דאג אחד שכל -? יהודה
 דלא השתא, שכיבן דספסירא אפותיא, עזיזא הוה רחימתין כי.): "'ז סנהדרין (ל"חז אמרו הן. אחד בטלית להתכסות ששה
 אינה כשאהבה אך, החרב כרוחב צר במקום די, גדולה כשאהבה, דהיינו, "לן סגי לא גרמידי שיתין בר פוריא, רחימתין עזיזא
  . מספיק אינו אמות שישים של מקום אף אז, גדולה
, צפופים עומדים ישראל היו שבמקדש, ל"חז במאמר, דרש בדרך, זה רעיון למצוא שניתן כתב' שלוחה מנחה 'ובספר

 צפוף -" צפופים "אזי, עצמו בפני כיחיד, לעצמו זקוף" עומד "אחד כשכל - " עומדים "כאשר; )'ה- 'ה אבות (רווחים ומשתחוים
 עצמו מרכין, מתכופף, כורע אחד כשכל -" משתחוים "כאשר אך. מקום לו אין וכאילו, דוחקו שהשני חש הוא, אחד לכל

, אמונה מקטנות נביעתן אלו כל, המעיקה צפיפותה, המקום צרּות. וברווח, מקום יש לכולם לפתע -" רווחים "אזי, לזולתו
  . אלוקים בצלם הנברא לזולת אמיתית לדאגה רצון ואי התחשבות ומאי
  .)ופריו מתוק (טובה בהרגשה ליבו את נמלא. ונעים טוב חלק לו נמציא, הזולת לרווחת ונדאג נחשוב הבה

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זנוריאל בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ל"נ רפאל בן שהין ז"לע, ל"זנ אליהו נגר בן שלום " לע,ל"ר זישר בת כשוונ מרת מנסורה "לע, ל"נ עזיזולה ישר בן שרה ז"לע

  , ל"זנ אלון בן אלברט "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"זנ לידיה לאה בת רחל " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"ז נ טובה בת כורשיד"לע
 .ל שאין מי שיזכיר אותםנ נפטרי עם ישרא"ולע, ל"נ אירן בת מורוריד ז"לע, ל"נ מרים בת חנומקה ז"לע, ל" זמרים בת קודסינ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע
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פניני בית לוי
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חיי שרה

בס"ד

355 מס'  ן  ו יציאת שבת: י־ם 17:23, ת"א 17:25גלי

ְכֶהיָן ֵעיָניו ֵמְראֹת...“ י ָזֵקן ִיְצָחק ַוִתּ ”ַוְיִהי ִכּ
התורה מספרת לנו כי בסוף ימיו של יצחק כהו עיניו 

של יצחק וראייתו נחלשה עד די עיוורון.
מדרש רבה מביא כמה טעמים לזה ואחד מהם הוא: 

כדי שיבוא יעקב ויטול את הברכות. 
להכהות  הקב“ה  צריך  היה  מדוע  השאלה:  נשאלת 
הברכות?!  את  יקבל  שיעקב  כדי  יצחק  של  עיניו  את 
רשע  שעשיו  ליצחק  לגלות  יכול  פשוט  היה  הקב“ה 

ויעקב יקבל את הברכות?
הרע  לשון  לדבר  רצה  לא  שה‘  היא:  לכך  והתשובה 
על עשיו כפי שמביאה הגמרא (במסכת סנהדרין דף 
יא.): שיהושע  לאחר  שעכן מועל בחרם  שואל את 
דילטור  ”וכי  לו:  עונה  והקב“ה  לך?  חטא  מי  הקב“ה 
עוון  חמור  כמה  רואים  מכאן  לך?!“...  אני  (מלשין) 

לשון הרע...
הרע  לשון  לדבר  מהאיסור  שחוץ  הורה  חיים  החפץ 
לשון  עצמינו  על  לדבר  איסור  גם  ישנו  הזולת,  על 

הרע...
מתוך מעשה שהיה: פעם נעצרה מרכבה ליד ה“חפץ 
ההלך   את  שאל  והעגלון  לביתו,  בדרכו  שהיה  חיים“ 
אתה  האם  ”סליחה,  בעצמו   הרב  שזה  ידע  לא  הוא 
החפץ  הגאון  הרב  הקדוש  הצדיק  גר  היכן  יודע 

חיים?“... 
בעוד  ”בהמשך  הרב:  אמר  התארים  את  בשמעו 
כלל...  צדיק  הוא  אין  ואגב,  ימינה.  תפנה  קילומטר 
הוא יהודי פשוט, ממש כמו כל היהודים“. אחוז כעס 
דברים  לומר  תעז  ”כיצד  וקרא:  ממקומו  האיש  קם 

שכאלה על גדול הדור?!“...
ה“חפץ  לו  השיב  לאמיתה!“,  האמת  את  לך  ”אמרתי 
הוסיף  חיים“,  ה“חפץ  את  היטב  אני  ”מכיר  חיים“, 
”חצוף  היהודי.  את  הרתיחה  הזו  התשובה  הרב... 
הוא  הלא  האיש,  לעבר  קרא  פנים!“  עז  שכמוך! 
ה“חפץ חיים“. והמשיך לעבר הבית. את פניו קידמה 

אשת הרב וביקשה להמתין עד שהרב יגיע. 
 והנה חשכו עיניו כשאותו הלך נכנס אל החדר וכולם 
חלפו  לחיכו.  דבקה  ולשונו  חוורו  פניו  לכבודו.  קמו 
אל  קרב  אז  או  התאושש.  אשר  עד  אחדים  רגעים 
ה“חפץ חיים“, השפיל מבטו ואמר: ”עכשיו מבין אני 
את הכול. אנא, רבנו, מחל נא לי על הדברים הקשים 

שטענתי נגדך!“ 
ה“חפץ  של  קולו  נשמע  מחילה“,  ממני  תבקש  ”אל 
את  לבקש  שצריך  הוא  אני  הוא:  ”נהפוך  חיים“, 
אותך. ציערו  לך  שאמרתי  שהדברים  כיון  סליחתך, 
ובאותה שעה למדתי דבר גדול, שגם על עצמי אסור 

לדבר לשון הרע!“

נלמד מהפרשהעבודת תיקון המידות

”אשר לא תיקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו“ 
כשביקש אברהם אבינו מאליעזר עבדו לחפש את זיווגו של יצחק בנו. 
השביע אברהם אבינו את עבדו בשבועה חמורה שלא ייקח אישה לבנו 
אישה  ולקחת  תלך  מולדתי  ואל  ארצי  אל  לו: “כי  ואמר  הכנעני  מבנות 
לבני יצחק“ ונשאלת השאלה מדוע אסר על עבדו לקחת אישה  מבנות 
הכנעני, והלא גם משפחתו של אברהם אבינו היו כולם עובדי אלילים, 
ובמה טובים הם מן הכנענים? מתרצים גדולי המוסר שבאמת גרועים 
היו הכנענים מאד כיוון שמלבד היותם עובדי אלילים היו אף מושחתים 
ארץ  אנשי  כן  לא  לבנים,  בתורשה  עוברת  במידות  ושחיתות  במידות, 
מושחתים  היו  לא  אך  אלילים  עובדי  היו  אומנם  אברהם  של  מולדתו 
ביקשו  ולכן  לבנים,  בתורשה  עוברת  אינה  בדעות  ושחיתות  במידות 
אברהם שילך דווקא לארץ הולדתו. וכתב ר‘ יונה במסכת אבות אם אין 
תשכון  ובזה  במידות  עצמו  לתקן  תחילה  שצריך  תורה,  אין  ארץ  דרך 
התורה עליו שאינה שוכנת לעולם בגוף שאינו בעל מידות טובות ומי 
שאין בידיו מידות טובות, התורה רק מזיקה לו וכמ“ש הגר“א על הפסוק 
טובים  צמחים  על  שיורד  מטר  כמו  היא  התורה  לקחי,  כמטר  יערוף 
התורה,  גם   כך  להם  מזיקה  היא  גרועים  צמחים  על  אותם,  מגדל  הוא 
וכבר זעק הרמח“ל בהקדמתו  למסילת ישרים, על כך שלומדים תורה 
צריך  אחד  וכל  המידות  תיקון  לומדים  אין  אך  הקדושים  ומקצעותיה 

להקדיש זמן ללמוד מידות טובות וגם להקדיש זמן לתקן את עצמו. 
מחפש  שהוא  לו  ואמר  הסטייפלר,  אצל  שביקר  אחד  רב  על  ומסופר 
הבחור  אצל  לחפש  יש  מעלות  אלו  המבקר  שאל  נכדתו,  עבור  שידוך 
השיב לו הסטייפלר ”התמדה בלימוד התורה, שכל ישר, ומידות טובות“ 
תמה הרב המבקר: אם הוא מתמיד ושקדן וגדול בתורה ממילא תהיינה 
בשקידה  למד  מתמיד  הסטייפלר,  השיב  דווקא  לאו  טובות?  מידות  לו 
אינו  מעולם  נוח,  יצור  הוא  סטנדר  הסטנדר.  מול  בישיבה  רבות  שנים 
מבקש עזרה בשום עניין כגון להשליך אשפה לקנות במכולת, מעולם 
מצב  היה  לא  שלסטנדר  קרה  לא  מעולם  זועפות  פנים  מראה  הוא  אין 
בת  עם  אחר  אדם  עם  לגור  להתחיל  צריך  תלמיד  אותו  ופתאום  רוח... 
זוג שכל זה יכול לקרות לה, לכן מוכרח שיהיה בעל מידות, שוב שאל 
השיב  בודאי   – האדם?  את  מעדנת  התורה  אין  האם  חכם:  התלמיד 
ובזכות  טורפות  חיות  היו  תורה  למדו  לא  שאילו  כאלה  יש  הסטייפלר 
לימוד התורה השקידה נמלטו מרשעות, אבל אין די בזה כדי שיהיו להם 
ובדיקות  הרבה  מוסר  לימוד  זה,  על  שעובד  מי  רק  אלא  טובות  מידות 
מצבו הרוחני תמיד, ובשבירת מידותיו ותאוותיו, ואז יהיה לבעל  מדות 
ומדות  שמים  ליראת  זכיתי  לא  מקוריץ:  פנחס  ר‘  אמר  וכבר  טובות, 

טובות, עד שלמדתי חובת הלבבות אלף פעמים.

בברכת שבת שלום,
רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 16:10, ת"א 16:25



סיפור השבוע

גזירת  היא  לדורותיה  ישראל  על  שניחתו  הקשות  מהתקופות  אחת 
שבגזירות  הקשה  היתה  היא  כי  ברורות  שקבעו  יש  הקנטוניסטים, 
ניקולאי  שנה.  כמאתיים  לפני  אירופה  מזרח  יהדות  על  שניתכו 
שכללה  הגדול  פטר  מימי  נושנה  צבאית  תקנה  נטל  ימ“ש  הראשון 
והרחיבה את המטרה למעט את היהודים ברחבי רוסיה ככל האפשר, 
תקנה  באותה  סעיף  כל  כי  באומרו  הרבנים  אחד  שהתבטא  וכפי 

נכתבה בסכין תער...
הם  גם  שנשלחו  הצבא  אנשי  מבני  בשונה  היהודיים,  הילדים 
הופקדו  הם  רוסיה,  במרחבי  מרוחקים  ארץ  לרחבי  הוגלו  לקנטונים 
שרות  שנות  וחמש  עשרים  החלו  הם  שנים  י“ח  ובגיל  איכרים,  בידי 
מצאו  וכך  הראשון,  ניקולאי  של  בצבאו  ומפרכות  מייסרות  ארוכות 
ארבעים  כבני  בהיותם  המות  מצבא  משוחררים  מעטים  עצמם 

מנותקים מכל זיק יהודי, ומתנהגים כגויים גמורים.
אש,  כמכוות  צורבת  כשבלבם  לעולמם  הלכו  רבים  ואמהות  אבות 
מאתם  שנלקח  הקנטוניסט  בנם  של  הרוחני  גורלו  אודות  החרדה 
בחטף לפני שנים רבות, ולא היה בידיהם להפגש עמו בשנית ולפחות 

להיפרד ממנו בטרם יעצמו את עפעפיהם.
תקופה  באותה  סיפורינו,  נסוב  ואודותם  הכלל,  מן  יוצאים  היו  אך 
התגוררו ברוסיה זוג יהודים מבוגרים רבי יואל הי“ד ורעייתו הצדקת, 
שזמן רב התפללו בסתר לאביהם שבשמים שיושיע אותם בפרי בטן, 
כעבור זמן הם אכן זכו ונולד להם בנם יחידם מחמדם, אלא שכעבור 
הם  אז  ומיני  ה‘קנטונים‘,  אל  מחיקם  נקרע  הוא  בלבד...  שנים  שבע 
לא מצאו מרגוע כל ימי חייהם, נשמתם היתה תלויה בגופם, ואילולי 
פתיל האמונה שחיברה לגופם מן הסתם לא היו מאריכים ימים לכל 

הפחות עד לאותו יום נורא ואיום שבו היה המעשה.
האב הנדכא לא פסק מתלמודו בכל עת ושעה, תדיר הוא ישב רכון 
על גמרתו הגדולה והוגה בה כבאותם ימים מאושרים שבהם עמדה 
מביט בערגה  למול מקומו, ותושבה  הבית  בתוך  בנו מחמדו  עריסת 
הונא  רב  בהם  שעסקו  מקודשות  הוויות  מאותם  שזהרו  אביו  בעיני 

ורב חסדא...
חוטמו  את  מוחט  ובעודו  בדמעות,  מתקשרות  עיניו  היו  לעתים 
ומחניק את יבבותיו לבל תשמע רעייתו את גניחותיו ותצטרף לקול 
נשמתו  על  וירחם  שיחוס  לבוראו  תפילה  נושא  היה  הגועה,  הבכי 

האומללה של בנו מחמדו.
אותו יום לא ימחה מזכרונו... בלא סיבה מובנת לעין כל דפקו קלגסי 
הרעוע  גופו  את  אכזריות  במכות  הוציאו  הם  הבית,  בפתח  ניקולאי 
רעייתו  של  לבה  ידוע,  בלתי  שסופו  למעצר  שנלקח  יואל,  רבי  של 
שהיה מרוסק לשברירים לא עמד לה, והוא נדם עם צאתו מן הבית, 
ומובלת  הבית  מפתן  על  קורסת  אותה  לראות  עוד הספיק  יואל  רבי 

בחרדה על ידי שכנים אוהבים לתוככי הבית. החיים נגמרו.
הבא,  מחייתו  מקור  היה  ודחוק  קטן  צינוק  הסוהר,  לבית  הובל  הוא 
אך גמרתו שהיתה בחיקו היוותה מקור איתן ואמיתי למחייתו... מידי 
בפני  אותו  והעמידו  המחניק,  הצינוק  מן  אותו  הוציאו  בפעם  פעם 
הנידון  האיש  ובין  בינם  שאין  במעשיו  עמוקות  שדנו  שופטים  חבר 
לאותו  הקשיב  לא  אף  יואל  רבי  ניתן...  דין  והגזר  כלום,  ולא  לפניהם 
גזר דין, הסוף היה ברור, מוחו היה נתון לקושיא עצומה שהזדקרה 
לו  התפרשו  לא  איגוד  או  גוד  בסוגיית  הגמרא  דברי  מאמש,  במוחו 
היטב, הוא זכר כי הרשב“א מעלה ארוכה לבעייתו, אך לא עלה בדל 
ספר  את  לידיו  להמציא  בטובם  שיואילו  מסוהריו  לבקש  מחשבתו 

הרשב“א...
בלית ברירה הוא המשיך בלימודו, ובפיו נשא תפילה חרישית לבורא 
מרדכל‘ה  מחמדו  שבנו  היחידות:  בקשותיו  לשתי  שייענה  עולם 
ישוב לכור מחצבתו כיהודי, ושספר הרשב“א ימצא לידיו להבין את 
הגמרא המוקשית. פעמים רבות היה מביט מן החלון הקט שבפינת 
סוגיה  בעוד  בשמים  היה  מוחו  אך  העירומים,  העצים  לעבר  צינוקו 

ובעוד תוספות להבינה עד דק.
ברגע  ממש  זה  היה  מהרהוריו,  אותו  הטרידה  תאו  דלת  על  דפיקה 
מרהיב  למטווה  אותם  ולארוג  מחשבתו  חוטי  את  לחבר  סיים  שבו 
ביופיו להבנת הסוגיא העמומה, ורק רשב“א היה חסר לו למצות עד 

תום... והבן יקיר שלו.. הבן יקיר...
הוא נשא עיניו לעבר הסוהר שניצב בפתח חדרו, עיניו היו מושפלות, 
מחוסן ומאומן ככל שיהא, מעולם לא הצליח להישיר מבט לעבר פני 
שעותיהם  את  לספור  להתחיל  עליו  כי  לו  שהודיעו  בעת  האסירים 
האחרונות עד להוצאה להורג... חמש שעות לאחר מכן היה תפקידו 
את  הוא  זוכר  במוחו  אחרונה,  בקשה  ישנה  להורג  למוצא  אם  לברר 

ניגון הגמרא של בית אבא
שלל הבקשות  של העומדים לתליה... והוא היה מוכן לכל ביודעו

כי איש לא יוכל להפתיע אותו.
כעבור אותו זמן פנה לרבי יואל שנראה היה כשבר כלי בשואלו: מה 

בקשתך האחרונה, יהודי, קודם עלייתך לגרדום??
”רשב“א“ - ענה רבי יואל, בקש מאחד מעושי דבריך שיסור נא לבית 
זוהי  רשב“א...  בשם  ספר  מהם  ויבקש  היהודים,  של  הקרוב  הכנסת 

בקשתי האחרונה.
כעבור זמן הרשב“א היה מונח בחדרו, בין דפיו גילה דף חיזוק באמונה 
ווידוי מפורט שצירף לו יהודי מבית הכנסת... הוא נטל את הרשב“א 
בזריזות, פתחו במקום המיועד במסכת ב“ב... והחל לקרוא בשקיקה, 
הוא לא לגם מהמים הזכים שהוצבו בחדרו, עינו לא פזלו אל פרוסת 
תפו“א  עם  יחד  אחרונה  כמחווה  לחדרו  שהוכנסה  הטריה  הלחם 
הגמרא  את  להבין  ניתן  שבו  ערך  כלי  הכל...  זה  רשב“א...  מהבילים... 

שמוקשית בעיניו זה זמן רב...
את  סגר  הוא  הנידונה,  בסוגיא  עיניו  כשאורו  קלה  שעה  לאחר 
משמחה  רוקד  עצמו  ומצא  לכריכתו,  ונשק  בחום  חיבקו  ’הרשב“א‘ 
השבריריים  בידיו  לופת  עצמו  לדמיין  החל  הוא  ניגון...  צלילי  לקול 
אחדים מסובביו ורוקד עמן לקול החצוצרות בשירת אשר בחר בנו... 
במוחו החלו לעלות מחשבות... לּו היה זה יום חתונתו של בנו מחמדו 
’מרדכלה‘, לבטח היו רוקדים רבים יותר, היכל הנגינה היה מלא כולו, 
בן יחיד להוריו... הנה רבש“ע רוקד אני לכבודך, כל כולי שלך, רק שלך, 
גופו בער כלהבה, קירות הצינוק נמסו, התאדו להם, וריקוד של תורה 
בחלל  ניסר  הרשב“א  בספר  הכרוכה  הגמרא  של  בניגונה  שהתנסך 

האויר.
לפתע, התזמורת נאלמה דום, הנגנים נמלטו על נפשם, קירות הצינוק 
שבו וסגרו עליו, ובמחשבתו... בני יקירי מרדכל‘ה מה יהא עליו?? מי 
ערב לאותן דמעות רותחות שניגרו מעיני ליד עריסתו והתבללו יחד 
משהו  שיחלחלו  עדן,  נשמתה  רעייתו  של  המורתחות  דמעותיה  עם 

בליבו הניכר של מרדכלה???
מרדכלה,  מחמדו,  לבנו  הגעגועים  שנות  ארבעים  כל  את  בכה  הוא 

תכול העיניים וכתם הלידה בקצה אוזנו, וחיוך שובה לב....
אצבעות חסונות לפפו את כתפיו הרוטטות, ’אל תבכה...‘ הוא שומע 
את הסוהר מדבר, עוד מעט הכל יגמר, כתת היורים עומדת וממתינה 

לך מחוץ לחדרך...
בצאתו לחלל האויר, הוא הביט בדמותו של הסוהר, כתפיים רחבות, 
תספורת צבאית קפדנית, שפתיים חיוורות, עיניים תכולות, כתם לידה 
קרס  הוא  שלי...  מרדכל‘ה  זועק...  הוא  ’מרדכל‘ה‘  התנוך...  קצה  על 
מעט  העירוהו  קרים  מים  הנבוך,  הסוהר  של  החסונות  זרועותיו  אל 
מעלפונו, ושוב... הוא החל זועק מרדכל‘ה, הנה אבא, מצאתיך... בוא 
התרחק  הנבוך  הסוהר  הרועדות.  זרועותיו  את  ופרש  התחנן  לאבא, 
לא  לעברו:  ומפטיר  קשוח  מבט  בו  נעץ  המבולבל,  האסיר  מן  לרגע 
יעזרו לך כל מהתלות שבעולם, גיא ההריגה הוא חד סטרי וגורלך כבר 

נחרץ...
על  השתלטו  מאוויי  אולי  טעיתי,  שמא  להסס,  החל  הוא  לרגע, 

מחשבותיי והפכון לחזיון ומשאלת לב, ואין זה מרדכהל‘ה שלי??
כתת היורים עמדה למולו.

הקנים  לועי  תוך  אל  בהביטו  לעצמו...  ללחוש  החל  הזמן...‘  ’הגיע 
החל  הוא  קט,  רגע  עוד  גופו  את  שיפלחו  הכדורים  יגיחו  שמבעדם 
יקחו  הן  הרשב“א...  אגוד..  או  בגוד  אהב  שכה  הסוגיא  על  לחזור 
השלג,  אל  יפול  בשרו  ונשמתו,  נפשו  את  לא  אך  גופו  את  מרצחיו 
אך נשמתו תעלה אל על אחר שהוא שלם עם הבנתו בסוגיא, ואחר 
שדברי הרשב“א נהירין וברורין לו... ומילות הגמרא שכה היו אהובות 
עליו החלו להתנגון מפיו - ... אמר רבא.. איי איי איי... אמר רב הונא...

אבא!!!!!‘  טאטע!!!!  למות:  הנידונים  חצר  את  פילחה  אדירה  זעקה 
זעק הסוהר תוך ריצתו לעבר המנגינה המזדקרת... זו המנגינה שזכר 
בהיותו ילד קט, כשאביו היה לומד בקול זה ליד מיטתו... טרם פילחו 
כדורי המרצחים את גופו, עוד הספיק רבי יואל לשמוע את מרדכלה 
שלו בוכה לעברו בקול גדול: טאטאניו... אבל‘ה... אמר רבא... אני זוכר 
שנחרט  ניגון  הגמרא..  את  ככה  מנגן  היית  הקטן  בבית  שם  זה  את 

בקרבי...
קולות הירי המשיכו להדהד, גופו שותת הדם של האבא המיוסר נפל 
הסיפור  את  לספר  כדי  לחיות  נותר  בנו  אבל  הצח,  השלג  על  שדוד 
המרטיט על ניגון הגמרא של אבא שהציל אותו מבאר שחת והשיבו

לכור מחצבתו לתורה...
את מנגינת התורה אי אפשר להפסיק.











 
 
 
 
 
 
 

 דאר!זהפחה אחמד אל ד ,עפרון החתי ותלמידו, תלמיד נאמן
 

  ...אין חדש תחת השמש -מערת המכפלה ו"משכנות שאננים" 
 

 משה מונטיפיורי מתוך זכרונות מזכירו של סר
 

, שהיה מושל ירושלים ואשר עמד בקשרים דארז"אחמד אל ד
היה הבעלים של חלקת  –טובים עם סר משה מונטיפיורי 

 לימים שכונת "משכנות שאננים". -האדמה הזו 
 

העלה בפניו את נושא הרכישה, ענה מיד: "אתה  כאשר סר משה
ידיד שלי, אחי, בבת עיני, קח אותה מיד. זוהי ירושה שקיבלתי 
מאבותי, לא אמכור אותה לאף אדם תמורת שום הון שבעולם, 
אך לך אתן אותה חינם אין כסף, היא שלך. קח אותה. אני, אשתי 

 ילדיי, כולנו שלך"... 
 

חר יום, כשנשאל כמה כסף הוא לסר משה יום אכך היה עונה 
 מבקש עבור חלקה זו.

 

, אחרי ויכוח ידידותי שנמשך יום שלם, במהלכו בסופו של דבר
מיציתי את כל ידיעותי בביטויים ערביים, שהרי אני שימשתי 
כמתורגמן בינו לבין סר משה. הוא אמר לי: "אתה ידיד שלי, אחי, 

משה שיתן לי בזקני אני נשבע ובראשי, כך הדבר. אמור לסר 
 מזכרת של אלף לירות סטרלינג ונלך מיד לקאדי".

 

זאת לסר משה, הוא לא איבד אף רגע, הוא ספר  ברגע שאמרתי
יחד אלף פאונד, צרר אותם בארנק. והלך לקונסוליה האנגלית 

 דאר וידידיו, שם ביצעו את העסקה.זעם המושל אחמד ד
המכירה, , בית הדין השרעי כדי לאשרר את כשהגענו למחכמה

החוזה  ,כבר המתינו לנו חברי המועצה ומזכירי בית המשפט
... ועוד באותו שאל את המוכר והקונה  ... הקאדיהוקרא בקול רם 

 כרך שני)זכרונות אליעזר הלוי (                         אישר את העסקה".     יום
 

ושהקונה מונטיפיורי מוכר כי סכום הגבוה והחריג שדרש ה נוסיף,
נאלץ לשלם בסופו של דבר גרר אחריו ביקורות רבות, בין השאר 

 (ס"ה) במרחק רב יחסית מדרך יפו... -על רקע מיקומה של הקרקע 
אל אחמד הפחה היה ביקורות אלו מוכיחות עד כמה  ,מכל מקום

 ("נר")                                              !לעפרוןמובהק דאר תלמיד זד

 

אל האדמה אותה  ואת מאהל יהעביר מונטיפיור באותו יוםעוד 
 (ס"ה)  . ושמ ובפינת החלקה חרתו על סלע ראשי התיבות של ,רכש

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  – וימת אברהם בשיבה טובה זקן ושבע ויאסף אל עמיו"

 ."אל שדה עפרן בן צחר החתי
 

 על ההבדל בין אברהם לעפרון עוד 
 

על שמו בקברו כתב בספר "דעת  הטעם ששואלים המלאכים
החכמה", כי הרשע על ידי חטאיו מאבד אות אחת משמו, כמו 
 .עפרן בכתיב חסר, וכן יהונדב נקרא יונדב, על שהתחבר לאבשלום

 

לכן מנסה אותו מלאך המות בזה ושואלו לשמו, אם הוא רשע 
 ים שונים) ("זכרון שי" דינ            ומחייבו בדין!  ,אינו יכול להגיד את שמו

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 ".ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים"
 

 , ובהםשש קריאות יש בראש השנה - יעקב עדס' הערת הגאון ר
, פסוקים מהנביאים וחמישים ושבעפסוקים מהתורה  שבעים

כמנין שנות  !הקריאות הוא מאה עשרים ושבעפסוקי סכום כל 
וה' פקד את " - בעניינהקריאות ההתחלת ש ,של שרה החיי

 ("דברי יעקב")                                                          "!שרה

 
ך עקד את יצחק בא השטן בדמות זקן ואמר לשרה: 'האין את יודעת מה שארע, בעל

בנך היקר' ... צווחה בקול מר ... והיתה הולכת בדרך חברון ... חזר השטן: 'דעי שקר 
 (ב"ר)דיברו לך, בנך בריא ושלם'. כששמעה בשורה זו פרחה נשמתה מרוב שמחה!  

 

, לוברבוים הגאון רבי יעקב משה כאשר אביו של ה"חוות דעת",
חלה את חוליו אשר מת בו. הודיעו זאת לאמו, ותמהר לנסוע 

 חוליו.לסעוד את בנה ב ,לבקרולעירו 
 

לדאבון נפשה איחרה המועד, ובבואה לא מצאתו בחיים,  אמנם
מרוב צער ויגון נפלה למשכב, . והתעכבה שם כשלש שבועות
 תק"ל) חורף שנת -("תולדות יעקב"             ונפטרה שם ונקברה אצל בנה.

 
, אשת הגה"צ רבי הרבנית אסתר ליבמן היה זה בעת הלוויתה של

, הכניסוה לרכב כדי לקחתה לבית הקברות, אך הרכב לא גרשון
רכב זה חזר הרי  , היתכן?!התניע. ניסו שוב ושוב ואין. התפלאו

 אחר ונסעו חיש לבית הקברות. אוטועתה מתיקון... העבירוה ל
 

להתניע את הרכב הראשון, והנה, למרבה הפתעתם  ניסו שוב
 המנוע נדלק, ויכלו לנסוע אחרי הרכב עם הארון לבית הקברות. 

 

. והיתה הרבנית ליבמן היתה עוסקת במסירות בטהרת נפטרות
כיון שהמקום  ,מקפידה לשמור על כל המנהגים. ברכב הראשון

ראוי וה היה צפוף הכניסוה הפוך, ראש למטה ורגליים למעלה,
רמז שיוכלו לקום ולצאת בעת  ,שיהיו הרגליים לכיוון הפתחהוא 

ואילו ברכב השני שהיה מרווח הכניסוה כראוי!                               ,פקודה
 )יש"כ להרה"ג מ"ב ("נר לשולחן שבת"                                                                                     

 
 –הנהוג להספיד אישה גדולה במעשים או אשת גדול בתורה גם ברחוב  - "לספוד לשרה"

 ("גשר החיים" י"ג ח')                                       במעשים.גדול כשם שמספידים לגדול בתורה ו
 

הפסוק את בעת הולכת ארון של נפטרת, המנהג בחלב לומר "שיר השירים", ו - "ולבכתה"
 ("דרך אר"ץ")                                                                        "ישלם ה' פעלך" ממגילת רות.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ".חרובר לסוארבע מאות שקל כסף ע ...ל אברהם ווישק"

 

הראשון, מערת  נקנו בארץ ישראל בדמים:-נפדו שלשה מקומות
בארבע מאות שקל כסף על ידי  ,בקבורת שרה -המכפלה 

מאה קשיטה על ידי  -בשכם אברהם אבינו. השני, חלקת השדה 
 חמישים שקלים על ידי דוד. -והשלישי, גורן ארונה . יעקב

 

אלא על ידי חברון. ואין תורה לישראל  ולא היתה מלכות לישראל
אלא על ידי סוד החלקה הזאת, ששם הר גריזים ועיבל. ואין 
לישראל מקדש אלא בשל הגורן. ושלושת מקומות אלו מורים 

 ("מעבר יבק" אמרי נועם פרק כ"ז)          לשלושה חלקי נשמה!                  

 
 
 

 וזנבליט ררתנאל ננ -בכל עניני העלון תרומות והארות  
 gmail.com @ner4499ניתן לקבל את העלון בכתובת: - 5791486ב"ב  21רח' צבי 

 פרשת חיי שרה
  502גליון 

 
 לע"נ מרת עליזה 

 ב"ר שמחה 
 ה "(סאלי) פלס ע

 ו חשון "כ

 
 לע"נ מרת דבורה 

 ב"ר יששכר אליהו 
 ה"בוטנויזר ע

 ט חשון"כ



 כתב השליחות של שד"ר חברון, הגאון רבי משה סקלי הכהן 
 

, ותשאנה עלינו נהי ובכי. בעוון 'אחינו שלחו וקראו למקוננות
גזירת שמד דוגמת השמדות  ,קודש חברוןהגזירה על קהילת 

 שהיו בימי קדם, בזמן גירוש ספרד. 
 

הארץ, נעלם ויבקשוהו ולא  שרבן השיך הגדול,  - הוא הדבר
באמת השפכים  ,נמצא. לאחר שני ימים מצאוהו טבוע, פגר מת

היהודים. ותהום העיר, ונאספו עלינו  מגוריהסמוכה לחומת 
, הודים בעיר לבלי השאיר נשמהלהשמיד, להרוג ולאבד את כל הי

 באומרם: 'אתם הרגתם אותו, ומי שלח ידו בבן השיך וינקה?!'
 

כי יחם לבבו על בנו, והסגיר את כל  ,ושלח השיך בחימה שפוכה
יהודי חברון במקום אחד, טף ונשים לנקום נקם. והיתה צעקה 
גדולה ומרה של הילדים והתינוקות כמוה לא הייתה, ונשארנו 

 שרים וארבע שעות.סגורים ע
 

אשר בארץ, שיגידו אם כפי דתם נתחייבו  ושלחנו אל השופטים
ויאמרו לו חכמיו לעשות  ,ובאו אל השיך ... כל העם הריגה

 משפט, כי לא יאות לאיש נכבד כמוהו לנקום נקם שלא כדת...
 

כי השיך יבחר לו עשרה נפשות ויטביעם  ,סוף דבר נגמר הדין
 במקום אשר נמצא בנו!

 

ובחר לו עשרה בחורים מובחרים לעשות בהם  תיכף בא השיך
משפט כתוב. ואימותיהם היו קורעות בגדיהן ומתגוללות על 
הארץ בבכי ויגון, ומתחננות לשיך להרוג אותן תחילה ולא יראו 

 !לא ראה צרה מימיו ובהריגת בניהן. ומי שלא ראה צרה ז
 

פל לרגלי ועלתה הסכמה ללכת להתנ ואנחנו לא נדע מה נעשה.
השרה, אשת השיך עם מתן בסתר, שתבוא אל בעלה השיך 
להתחנן לקחת כופר העשרה בחורים ... והטתו ברוב לקחה ... 
ופסק עלינו חמשת אלפים גרוש עד שיהיו השלוחים יוצאים 

 לפני אחינו בגולה, והעשרה בחורים נותרו ערבון עליהם.
 

שה הכהן. את החכם השלם כמוהר"ר מ אשר על כן אנו שולחים
כי אין בכח הקולמוס להגיד דברים  ,ובפיו ידבר מעין המאורע

 )1775("שלוחי ארץ ישראל" בשנת תקל"ה                               ' כהווייתן...

 
מי היה השד"ר המפורסם ביותר של חברון לגולה. השליח  חידה:

יותר מכל שלוחי ארץ ישראל בדורות רבים להגדיל את  שהירבה
 מילה הראשונה... הרמז, שמה ולהאדיר את כבודה של ארץ ישראל? 

 

 החיד"א! -רבי חיים יוסף דוד אזולאי  -היה זה גאון עולם  תשובה:
 

בפעם הראשונה בשנת  החיד"א יצא בשליחות חברון פעמיים.
ה יצא בחשון תקי"ג, שהה בגולה חמש שנים. בפעם השני

תקל"ג. מסע שליחותו השניה ארך שש שנים, ובסופו השתקע 
 ס"ה)שלוחי א"י, (בליוורנו, בה ישב עד סוף ימיו.                                  

 
 כתב הגאון רבי משה מרגליות בפירושו על הירושלמי:

 

דיברתי עם שליח אחד מחברון, איש נאמן,  וכשהייתי באיטליה'
חכם רבי יצחק זאבי. וכשבאנו לדבר מענין מערת המכפלה 
אודות סדר קבורת האבות, אמרתי: 'כבר ידוע שעכשיו הכל בידי 
ארורה, ואין רשות לשום אדם ואומה להכנס למערה בלתי 
הישמעאלים שנכנסים בכל יום להתפלל שמה. אמנם שאלתיו 

 ידיעה מפי השמועה ...' אם יש לו איזה
 

'האמת הוא שאין רשות לאף אדם להכנס שם ועונש  והשיב לי:
מיתה על השומר הישמעאלי אם מניח להכנס. אבל זכורני 

 כשהייתי כבן שמונה שנים נכנסתי עם אמי פנימה! 
 

השומר חלה מאד ושלח אחר אמי, שהיה מכיר שהיא  – וכך היה
ם. וציווה שתבוא בלילה בקיאה הרבה ברפואת העשבים וסממני

ובהצנע מאד. אמי לקחה אותי עמה ברשות השומר, ונכנסנו 
לכיפה הבנויה על המערה, והיא מצויירת ובנויה לתלפיות יפה 

 )          ד' ב' עיי"ש("מראה הפנים" תענית עד מאד!'                                             

 
 יעקב" של הגאון רבי אליהו מני בחברוןמנהגי שבת בבית המדרש "בית 

 

אומר החזן 'בואו ונצא לקראת שבת המלכה  ערב שבת אחר מנחה
לחקל תפוחין קדישין', ויוצאים כולם לשדה ועומדים למערב, 

מביטים באור  ,ואומרים קבלת שבת. אחר כך נכנסים לבית הכנסת
הקפה הבימה הנרות, חוזרים ואומרים 'מזמור לדוד', ומקיפים את 

 ("מעשה אליהו")         אחת, ואומרים 'בואי כלה' ו'מזמור שיר ליום השבת'.
 

 (שם)   , אין מעלים יותר משבעה עולים, בשום אופן.בקריאת התורה

 !בחברון "הזקן" – "ואברהם זקן בא בימים"
 

, אלטער "טערלא"ראש לכל היה ה – חברוןסלבודקה בישיבת 
אינו  'זקן'ה'הסבא'. כיום  זאת מכניםאך בעברית פירושו 'הזקן', 
היה זה הכינוי המכובד  פעםי חשוב כל כך. אולם ומשמש לכינ
 "תפארת שמשון" בפרשה).זה (עיין בזקן"! האברהם אבינו היה "ביותר, הלא 

 

כנשר הסבא  שלמרות זקנתו המופלגת חיד חברון,עיר בהגיעו ל
אמרו כי שינה  נעוריו, והתמסר לישיבה בכל עוז ובמרץ רב.

  .מדרכו, החל נוהג ב"מקל נועם"
 

לכל אחד מהבחורים, ללא כל גוזמה, הן בצד  היה מסור הסבא
 רהרוחני והן בצד החומרי. היה חודר לנפש ו'לומד' כל בחור. ביר

וכיצד הוא  ,אודות כל אחד כיצד הוא מסתדר, האם יש לו כובע
לנהוג  מאידך, ידעמרגיש. הוא אף היה צם עבור הצלחתם. 

שררה בינו לבחורים אהבה עזה, בתקיפות כאשר היה בכך צורך. 
  .הם ראו בו מלאך אלוקים ,כמים פנים לפנים. בצד הערצה עצומה

 

 :"וילכו שניהם יחדיו" מיוחדה ובספר סיפר הגאון ר' דב כהן
 שם את עינו עלי בכל. הוא דאג כי אתערה היטב בישיבה.  הסבא

 

 גם דאג לשפת האידיש שבפי... בין השאר 
 

האידיש בפי היתה  היינו דוברים אנגלית בלבד.בארה"ב בבית 
מעשה "עילגת. הסבא שלח לומר לי כי אקרא את הספר 

שיבה שביקשו לדעת יהבחורים ב .ספר קריאה באידיש ,אילפס"
התפעלו מאד מהעובדה  ,ניממה דיבר הסבא אלי ושמעו זאת מ

מזה,  רתשהסבא יודע ממציאותו של ספר סיפורים זה, ועוד יו
 ..שהוא גם בקי בתועלת אשר ניתן להפיק ממנו.

 

יום אחד עלה בדעתי להכנס אל  .בישיבה שררה משמעת חזקה
 ,הסבא. עליתי אל חדרו. המראה עדיין חרות במוחי. הסבא ישב

לחייו היו אדומות על אף זקנותו  ,מבט בוהק ,היה לו מבט מיוחד
 מלאך ה' צבקות היה מראהו.כ ,היה נוצץ כולו

 

 בת חברון רביימי שהיה לימים ראש יש ,"ובנר עילוי"קלידו עמד ה
 מרצה דברים בלהט והתרגשות.  ,תל ומתחנןפאהרן כהן, והוא מת

 

ל היה צקבחור החשוב שרבי חה, "קובנר עילוי"ה ,שוו בנפשיכם
 !בה, מתחנן ומבקשירו קודם שאמרו בישואת שיעאומר לפניו 

 

ניה ליפו, והוא רוצה ואחותו אמורה היתה להגיע בא מה אירע?
הצדיק צריך לבקש רשות והעילוי  ,לקבל פניה. הוא הבחור

בא, והסבא אינו ממהר להענות קודם שידע פרטים, איך סמה
  ומה יעשה בדרך... ,אויבו ךיסע, מתי יל

 

אולי הגדול ביותר ניתן בישיבה לענינים ש"בין משקל חשוב ביותר, 
 אדם לחברו".

 

לשהותי בישיבה, עודני בחור אמריקאי  ביום השני או השלישי
את הלך  מנסה לקלוט ,תוהה ותועה, מביט על הכל בהשתאות

ורואה בחורים  ,בבין הסדריםברחוב . אני מהלך הרוחות בישיבה
 ,אותי בחור עוצרהנה ו. אני ממשיך בדרכי. נכנסים לאחר הבנינים

 "אצל וולוול? "הערכת כבר "ביקור חולים"ניגש אלי ושואל: 
 

 גדול. לת"חשל אפרים זאב גרבוז, לימים היה  והיה כינוי 'וולוול'
 

להכנס, נעניתי לו ונכנסתי. ומה רואה  מאחר והבחור עורר אותי
יבה באה לבקר... אני? אי אפשר כלל לעלות במדרגות! כל היש

דוחק הזהירו הבחורים זה את זה, כי לכשיבוא הרופא ינוסו מרוב 
 לבל יצעק כי חוסמים לגרבוז את האויר... ,כולם ברגע אחד

 

, ועל חבירו הוטל להשגיח עליו. כאשר אחד הבחורים חלה :זכורני
 שבים לידו יומם ולילה. אותו בחורוהיו י ,היה בחור נופל למשכב

שהיה אמור לשבת ליד מיטת החולה לילה שלם מעל בתפקידו. 
 הסבא. ו שלהדבר הגיע מהר מאד לאזני. הוא הסתובב כאן ושם

 

הסבא וסילק אותו מהישיבה. הוא אמר  למחרת בבוקר קרא לו
 לו: "בבית מסחר של משי אין מקום לזפת!" 

 )עיי"ש וקיצרתי! ילכו שניהם יחדיו""ו (מתוך                                                 

  
 בניו של אברהם אבינו בישיבת חברון

 

, ההיה זה בימים הראשונים שלי בישיב' :לוייוסף רבי  הרה"גסיפר 
ואמר לי: "רואה  ...את שמואפילו לא ידעתי  ,ניגש אלי אחד הרבנים

אני שאתה קצת חיוור, תבוא כל יום אחרי שחרית לדירתי, מחכה 
  .'מראשי הישיבה ,היה זה הגאון רבי אהרן כהן "לך שם כוס חלב!

 

לא היתה לי שמיכה לחורף. ' :סיפר הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ
קח לך אחת.  ,ואמר: יש לי כמה שמיכות ראה זאת רבי מרדכי זיסמן

 ("נר לשולחן שבת")      'לימים נתברר שהוא נתן לי את שמיכתו היחידה!
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                   
 של להלויות לצאת הישיבה לבני נתן לא ה"זללה וולבה שלמה רבי המשגיח

 שמכיון שאמר, ל"זצ לוינשטיין יחזקאל רבי הגאון של מלבד( ישראל גדולי
 זאת ונימק]. ללכת כולם וצריכים הישיבה של רבי הוא אם כן, רבו ממש שהיה
 לא - ישיבה לסגור כיצד אבל, ישיבה לפתוח כיצד מרבותיו קיבל שהוא בכך
 של הלויות כמה אחרי פעם "!הישיבה את לסגור מסוגל אינני כ"וע. "קיבל

. בישיבה גדולה תסיסה היתה, לנסוע ל"ז המשגיח הרשה לא להם, גדולים
 בחיים: "וזעק ההלויות על לתלונות התייחס כ"ואח, הספד עליהם אמר המשגיח
 הולכים הייתם - להיות רוצים אתם שלהם בהלויות פתאום? אצלם הייתם שלהם
 )שלמה אבני("!בחייהם לשמשם אצלם

 
 לבררם שאפשר תכונות שתי לחפש יש שבשידוך אמר ל"זצ "ון אישזח"ה מרן

 – הואכך אם. הוריה את ומכבדת, צנועה שהיא בת: הכל על מורות והן בנקל
 מסורה שהבת והתברר שידוך הציעו אחת ופעם! נכונה מידה כל בה מצויה
 את ותזניח, נשואיה לאחר גם בכך תמשיך שמא, החשש ומנקר, להוריה מאוד
: בפסקנות והשיב? קודמת לבעלה שחובתה אמרו ובגמרא הוריה למען ביתה
 )עבדא אנא ספר( בעלה את כך שתכבד בידוע, ואמה אביה את המכבדת בת
 

-כמות הדברים את להאיר יכולה' תורה דעת' רק כי התברר בו, מעניין מקרה
 כאשר זה היה.השורה מן לאדם כלל ניכרות אינן אשר זויות ולחשוף, שהם
 התורה מוקירי מגדולי, וואלף בנימין רבי ל"זצ שך הרב מרן של מעונו אל נכנס

 שידוך הצעת אודות להתייעץ וביקש', וואלף מיסטר' נקרא שהיה, שבדור
 כל אשר, טובות מידות ובעל שמים ירא בבחור היה המדובר. לבתו שהוצעה

 ומיסטר - השידוך לקראת לו היו תנאים מספר אולם, ההלל את עליו גמרו מכריו
 יתגוררו לא הזוג שבני - היה הראשון התנאי: להם להענות האם התלבט וואלף

 - היה השני התנאי. לחלוטין חרדית בשכונה ורק אך אלא, מעורבת בשכונה
 את תמלח רעייתו כי - היה השלישי והתנאי, בבית רדיו מכשיר יהיה שלא

 הרב מרן שמע כאשר...דורות מדורי אימותינו שעשו כשם, בבית בעצמה הבשר
 ראוי, לדעתי: "ומיד תיכף ואמר נענה, הללו התנאים שלשת את ל"זצ שך

 הן. ביותר פשוטה מסיבה וזאת, הפרק מעל מיד השידוך הצעת את להוריד
 בהם לראות וניתן ביותר חשובים הינם הבחור שמציג התנאים שלשת אמנם
 אילו! חכם אינו הבחור, אולם, ואמיתי שורשי יהודי בית להקמת יסוד אבני
 ניתן אלא, מראש הדברים את להתנות צורך אין כי מבין היה - פיקח הוא היה

 קען גוטנס ן'מיט[... ובנעימות בנחת הדברות מתוך העת בבא לגביהם להסתדר
!" עסקה אינם, נישואין !"ולהצליח הכל לפעול אפשר בטובות] ! פויעלן אלס מען

 מתקשר שהוא לפני אלו מעין תנאים שמציב מי: "והוסיף, הרב שך הטעים -
 נמנות אינן והחכמה הפקחות כי עדים כמאה עצמו על מעיד - שידוכים בקשר

 -!" חכם שאינו לבעל להנשא לבתך ממליץ הייתי לא אני, ובכן... מעלותיו בין
 )ל"זצ שך הרב על-חיים אורחות(. סיים

 
 רבי הגדול הגאוןמורי ורבי ל באתי: א"שליט קונסטלר רפאל רבי הגאון מספר
 ואותנו אותם שיזכה וביקשנו וכלה חתן עם לביקור ל"זצ  שפירא שמואל משה
 התחיל מחשבה של רגע אחר. לדרך צידה בבחינת, הבית להנהגת עצה באיזו
. כלל בו ישרה שלא הבית בבנין היסוד אבן ושזה הכעס של מגנותו מדבר

 בשעת בראי עצמו יראה הדבר מגונה כמה מבין שאינו שמי אמר ובחביבותו
 הישיבה ראש כי הנוכחים אחד אמר ואז. נראה זה איך  בעצמו ויראה כעס
 האם ורבי מורי ענה. לכעוס טבע להם שיש רגילים אנשים להבין יכול אינו
 שייך בהחלט היה הוא שבטבעו וסיפר?מהו כעס יודע שאיני חושבים אתם

 בן כשהיה. לגמרי מזה להתרחק החלט שהיה מעשה משום אך, הכעס למידת
 כמה ראה ואז כעס של להתפרצות לו שגרם מעשה היה שנים עשרה שתים
 )ג"ס התורה קול קובץ(... אצלו זה דבר ימצא לא שלעולם עצמו על וקיבל הוא מגונה

  
 אצלו' לברר' ביקשו כאשר, סופרמ ל"זצ קופעלמאן דוב יצחק רבי הגאוןעל 
 אצל, בני כמו הם הבחורים כל: "הסביר הוא. לדבר מיאן, לשידוכים בחור על

 )'חייתני בם כי'( "...בנו על' מבררים' לא אבא

                                  

                                                                                                              

                       לקט פירושים על פרשת השבוע              
ד ַאְבָרָהם ֹבאַויָּ  ָרה ִלְסּפֹ  כך ואחר הנפטר על בוכים כלל בדרך:ְוִלְבּכָֹתהּ  ְלׂשָ

 מכיון היא והסיבה. לבכותה כך ואחר לשרה לספוד להיפך כתוב וכאן. מספידים
 הכירו לא כשנפטרה לכן צניעותה מחמת האוהל בתוך תמיד היתה אמנו ששרה

 אברהם אצל באו כשהמלאכים שמצינו וכמו, שבה המיוחדות המעלות את
 צנועה שהיא לאברהם להודיע כדי) י״ט, י״ח בראשית(?אשתך״ שרה ״איה: שאלוהו

 היתה מי שידעו כדי להספידה קודם אברהם הוצרך כך משום). חכמים שפתי(
 קודם כתוב לכן. אברהם עם יחד כולם בכו ההספד את כששמעו ואז אמנו שרה
 )יוסף לבוש.(ולבכותה כך ואחר לשרה לספד

 
ר חלֹא ֲאׁשֶ ה ִתּקַ ָ נֹות ִלְבִני ִאׁשּ ַנֲעִני ִמּבְ ר ַהּכְ ב ָאֹנִכי ֲאׁשֶ ִקְרּבוֹ  יֹוׁשֵ  מאס למה: ּבְ

 פי על אף, אביו ומבית ממשפחתו ליצחק אשה לקחת ובחר בכנענים אברהם
 משחיתים היו הכנענים: הוא ההסבר אלא,? זרה עבודה עובדי היו הם שגם

 התולדות נמשכות ותכונות ובמדות, ומוסר מדות בעניני רעים, תועבה במעשי
 שוגים, אמונה בעניני תועים היו אברהם של במשפחתו אולם. הוריהן אחרי

 זי"ע מסוכוטשוב אברהם ר׳ .(לבנים מאבות נמשכת אינה זאת ובחינה, בשכל, בדעות
   

ָרץ  בוודאות לקבוע בדרכו שראה הניסים על סמך לא אליעזר: ִלְקָראָתהּ  ָהֶעֶבד ַוּיָ
 בעלת אמנם שהיא להווכח סימנים ביקש אלא, ליצחק אשה להיות מתאימה שזו
 מהמעשה הוכיח דבריסק ד"הגאב ל"זצ ז"הגרי ומרן שמים יראת בה ויש חסד
 ניסים על ואפילו, השמים מן סימנים על להסתמך אין  שבזיווגאליעזר של

 יראת היא אם הענין ולברר לבחון עוד צריך אלא, הזיווג שזהו, כביכול, המורים
 לראות רבקה את בחן אלא, סמך שלא אליעזר  וכמו, במעשים וצדקנית שמים

 )ודעת טעם.(צידקותה
 

ָאֹבא  )י"רש.(הארץ לו שקפצה מכאן, באתי והיום יצאתי היום:  ָהָעִין-ֶאל ַהּיֹום ָוֽ

 םש לערוך בכדי רחוקה לעיירה משפחתו עם יחד שנסע אחד רבעל מספרים
 לפונדק נכנסו, התעייפו בדרך. העיר מגבירי אחד של בתו עם בנם אירוסי את

 אם שאלוהו השיחה ובתוך הפונדק בעל עם בדברים באו. משהו ולשתות לנוח
 אותו הוא מכיר שאכן אמר הפונדק בעל. מהעיירה פלוני העשיר את מכיר הוא
 לבני הרב אמר, מהפונדק כשיצאו. כברו תוכו ואין וגנב רמאי שהוא עליו ואמר
, העין״ אל היום ״ואבוא שרה חיי בפרשת הפסוק את מבין אני ״עכשיו: ביתו
 הדרך בקפיצת היה צורך מה, קשה לכאורה. הדרך לו שקפצה מכאן רש״י אומר

 היה אילו צחות בדרך לומר אפשר,ברם?  דוחק היה אליעזר שלזמנו וכי? 
 והיה דרכים בפונדקי מתעכב והיה מתעייף היה הסתם מן, לאט הולך אליעזר
 שיש, בתואל בת רבקה את מכיר שהוא לו אומר שהיה הפונדק בעל עםמדבר

 אבינו לאברהם הביתה חוזר אליעזר היה ואז. גדול וגנב רמאי שהוא אח לה
 להתעכב בידו סיפוק יהיה שלא בכדי, הדרך בקפיצת צורך היה לכן. ריקותבידים
 )אבא של עולמו(...כלשהו במקום

הּ  ָאִחיהָ  ַוּיֹאֶמר ב ְוִאּמָ ׁשֵ ֲערָ  ּתֵ נוּ  ַהּנַ ֵלךְ  ַאַחר ָעׂשֹור אוֹ  ָיִמים ִאּתָ : " י"רש פירש:  ּתֵ
 שבתואל מובא רבה ובמדרש  מלאך ובא לעכב רוצה היה הוא,? היה היכן ובתואל

 להרוג בתואל רצה ולמה. הקערות והפך מלאך בא, אליעזר במאכל המות סם נתן
 השליח ומת אשה לו לקדש שליח ששלח אדם: הוא הדין, אלא? אליעזר את

. קרובותיה והן אשה לו קידש שמא, שבעולם הנשים בכל השולח אסורבדרך
 כל יצחק על לאסור כדי, יצחק של שליחו, אליעזר את להרוג בתואל רצה ולכן

 חשש ואליעזר. אותו ירשו ובניו הוא וממילא יורש לו יהיה ולא, שבעולם הנשים
  )גנוזה חמדה(השידוך את שיגמור עד לאכול רצה לא ולכן לכך
 

ח ַאְבָרָהם ַוּיֶֹסף ּקַ ה ַוּיִ ָ ָמהּ  ִאׁשּ  ונקראת, הגר זו. קטורה: פירש י''ורש: ְקטּוָרה ּוׁשְ
 של אשתו. היתה הלא זו הגר־קטורה כקטרת מעשיה שנאים שם על קטורה
 שרה שהיתה זמן כל אלא? הלום עד שבחה מלהגיד הכתוב המתין ולמה, אברהם
 של למעשיה היו ערך מה כי, הגר של הנאים מעשיה הוכרו ולא נראו לא, קיימת
, שרה שמתה לאחר אבל? הצדיקת שרה של הגדולים טובים המעשים לעומת הגר
 )התורה על(. כקטורת הם גאים כי הגר של מעשיה ונכדו נראו אז
 
 

והנהגותמוסרהשקפהמאמרי

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

                  

   

 חיי שרה    דבס"
 610גליון מספר
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פתרונות וכן תגובות הערות והארות יש לשלוח  
או למייל   0722202006לפקס 

בין   
הפותרים נכונה תיערך  הגרלה. על פרסים  

 יקרים, [יש לכתוב שם ברור וכתובת]  

ָמיוָאִביוֲעָצבוֹ ְולֹא ָכהַמּדּועַ ֵלאֹמרִמּיָ יתּכָ :ָעׂשִ
 שיש שמענו הגדולה ההשפעה את הממחיש מדהים סיפור לאחרונה שמענו
 המחמאה את שקיבל אדם אותו כאשר גם פעולתה את הפועלת, מחמאות לנתינת

 ביצע בלונדון המתגורר חרדי עסקים איש. מסוכן פלילי ופושע גוי אלא אינו
 במזוודתו היה שלו העבודה ממקום בצאתו. במזומן שכרו את וקיבל, גדולה עסקה

 התנפלו מטרים עשרות כמה שצעד לאחר. שטרלינג לירות 100,000כ־ של סך
 אלה אנשים.עמו הנמצא הכסף כל את לידיהם לקבל ודרשו,גויים שלשה עליו

 את לשדוד וביקשו אחריו עקבו, שביצע הגדולה העסקה על הסתם מן שידעו
 ־ הכסף את יתן לא שאם מפורשות עליו מאימים שהם תוך, הגדול הכסףסכום
 הזרוע בכח כי והבין, חושבים״ ״עשה החרדי היהודי. במקום להרגו יהססו לא
. השודדים עם שיחה ולפתח מזלו את  לנסות החליט לפיכך, להכריעם יוכל לא
 פנה מכן לאחר. ״המנהיג״ דמות את מהם באחד וראה, פניהם על התבונן הוא
 אדם לי נראה הינך, מאוד חיוביות תכונות בך רואה אני, ״תראה: לו ואמר אליו
 צריך אתה מה לשם, בבקשה לי תאמר. מאוד אינטליגנטי ואפילו, ונימוסי טוב
: ואמר להשיב היסס לא אך, השאלה מעצם מופתע נראה האיש.״?שלי הכסף את

: ושואל ממשיך שלנו והיהודי. ״ וסמים משקאות לקנות כדילכסף זקוק ״אני
 קבוצת מנהיג השיב, שטרלינג״ לירות ״חמש. ״?הללו הסמים, עולה זה כסף ״וכמה

: לו ואמר, לשודד והגישו לירות עשר סך הוציא החרדי העסקים איש. השודדים
 למרבה.לנפשי״ והניחני, שביקשת ממה כפול, הזה הסכום את לך קח ״הנה
 הלירות 10 בן השטר את שלקח, השודד של  ליבו על הדברים פעלו, הפלא

 ומיודענו  לנפשו היהודי את לעזוב האחרים השודדים לשני גםוהורה, שטרלינג
 להסתלק ומיהר חייו ואת כספו את הציל הצל כי, יתברך לה׳ והודה לרווחה נשם
, לונדון של החרדי באיזור שלו הכנסת לבית שלנו היהודי מגיע למחרת. המקום מן

 שהוא בטוח ״הייתי. השודדים במנהיג, הגדולה לחרדתו, מבחין הוא השער וליד
 סיפר, הכסף״ כל את  ממני וליטול, אתמול שעשינו ה׳עסקה׳ את לבטל כדי בא

 שהשודד לו התברר ספורות שניות בתוך אולם. משפחתו לבני מיודענו כך אחר
 ואומר, ליש״ט 5 של בשטר בידו מנופף הגוי, לגמרי אחרת במטרה לכאן בא

 מספר לאחר. אתמול״ ממך שקיבלתי ליש״ט 10 מה־ העודף ״הנה: הנדהם ליהודי
 בית בפתח לידו שניצב הגוי ־ השודד את ושאל, אומץ מיודענו תפס רגעים

, אתמול. לך שאירעו התהפוכות את בבקשה לי שתסביר רוצה  ״אני: המדרש
 ועכשיו, ליש״ט 10 ב־ הסתפקת כך אחר, כספי כל את ולקחת אותילשדוד רצית
 אל היטב להחדיר יש  הגוי של התשובה דברי את י״? עודף לי מחזיר עוד אתה
 פעם אף שמעתי לא מעולם, אתמול ״ועד, הגוי אמר, ״ 27 בן ״אני. לבנו נבכי
. חיוביות תכונות לו שיש כאחד רושם עושה שאני שמעתי ולא, טוב אדם שאני
 היתה שלי וההרגשה, הללו הדברים את לי שאמר בעולם הראשון האדם אתה

 כדי רק הללו המחמאות את אמרת ולא, אומר שאתה למה התכוונת ־ שבאמת
 לך מגיע שלא שהחלטתי עד, ליבי את שבתה שלך הגישה. כספך את להרוויח
 שקניתי ולאחר, הליש״ט 10 בן בשטר הסתפקתי אתמול, לכן. כספך את שאגזול

 זה סיפור.זה״ את גם לך להשיב באתי, עודף לי ונשאר, לקנות צריך שהייתי מה
 ועכשיו. בלונדון המעשה בעל את מכיר שהוא שאמר טויסיג מהגר״א ע״י סופר
 גוי ועוד, גוי של ליבו על לפעול יכולה אחת שמחמאה מה זה אם: חשבון נעשה
, לילדים שנעניק שלנו אחת למחמאה יש ערך איזה, ואלים מסוכן שודד שהוא כזה

 חוסכים אנחנו מדוע. אותנו הסובבים היהודים ולכל, לשכנים, הבית לעקרת
 את מעבירה היא האם? משהו ממך גוזלת מחמאה נתינת האם? מחמאות בדברי
 מילים בכמה: לקח וילמד חכם יוסף? לו שהחמאת אדם לאותו ורכושך כספך
 לבני מתאימים שלא מדרכים ולהתפכח. המלך לדרך הבית בגי את ליישר אפשר
 )נפשי ברכי.(הנצח לחיי ולזכות, הזה בעולם אורחותינו את וליישר, מלך

 
 

 
 

 שבע"ב לדבר ל"זצ מרמלשטיין הרב באמריקה המפורסם הבדחן את כיבדו פעם
 בגמ׳ כתוב כי חתן בסעודת לדבר מכבדים למה יודעים אתם אמר והוא "ברכות
 בחמישה עובר משמחו ואינו חתן מסעודת הנהנה כל הונא' ר אמר) ב"ע ו׳( ברכות
 חתן בסעודת שנהנים ההנאה את לכולם להוציא לזה עיצה מצאו כן על. קולות

 עדיין אבל... וההנאה המיץ כל את לכולם ומוציא.. .לדבר מישהוא מכבדים -
 לזה ולכן נהנה בעצמו הנואם אבל השומעים כל את מתקן רק זה כי בעיה יש
 )יעקב דרש.( אותו גם יתקן וזה לדבר מישהוא עוד מכבדים - עצה מצאו גם

 

 

, אחרונה   ברכה וברך החתן שקרא שלאחר הספרדים מק״ק בחלק מנהג
 ״ואברהם מפסוק שרה חיי בפרשת חומש מתוך או אחר מספר תורה לו קוראים

. טוב סימן משום מאונקלוס הפסוקים כל ומתרגמים, משם״ לבני ״אשה עד זקן״
 פרשת( בחיי ורבנו. באבודרהם ומקורו) ה ס״ק קמד סימן( "מגן אברהם"ב והובא

 יקח שלא בנשואיו שיזהר העם את להזכיר שבא הטעם כתב) ג-כד שרה חיי
 .אבינו אברהם שעשה כמו משפחתו מבנות אשה ישא אלא יופי לשם אשה

 )לחיים מנחה(
 
 
 

 בדבר, השני בצד יפגע ספק שבלי דברים מפיו מוציא הכעס מתוך לפעמים
 כאן המלמדים אחד אצל שהיה וכמו, בדעתו שפוי אינו כי, לתקן יוכל שלא

 כעסומרוב והרבי, ייעשה לא אשר מעשה עשה אחד שילד, קמניץ בישיבת
, בחזרתו רבי לו יעשה מה כבר חשב ילד אותו, לחוץ ויצא, השיעור הפסיק
 רבע ולאחר, עצומים שפטים בו וישפטו, המשגיח ואת המנהל את יביא בטח
 שימתין לתלמיד הרבי אמר הלימוד בגמר, בלימודו והמשיך הרבי חזר שעה
 היה שלי שהכעס לך דע הרבי לו אמר... שעתו הגיע חשש כבר הילד, בחדר
 נשמתך בעמקי פוגע שהייתי יתכן זו בשעה מענישך הייתי שאם כך כל גדול

 כל, הבושה של כתם עליך נשאר היה שלעולם כזה באופן אותו מבייש והייתי
, כעס מרוב לעמוד יכולתי ולא, כרגע להענישך לא החלטתי ולכן, כעסתי כך

 עכשיו גם ולכן, בידי עלתה ובעזרת ד', כעס מרוב עצמי להרגיע החוצה ויצאתי
 מה בעצמך ותשפוט, שעשית העוולה גודל מה לך אספר אלא אענישך לא

 החליט זה שמרגע התלמיד על כך כל השפיע זה מוסר תוכחת, לעשות עליך
 חכם תלמיד לימים ונעשה, הקצה אל הקצה מן מהותו ולשנות, להיכנע
 )ל''זצ שטרן. א. מ' ר צ''מהגה ומנוחה בית.(מובהק

 
 

 אך,  בשבת לכתחילה לעשותה שמותר מהתורה מלאכהאיך יתכן  שאלה:

 ?לעשותה אסור טוב ביום
 אלא, לפרי הצריך מסוכן חולה )האגור לבעל( "חזון"ה בספרכתב :  תשובה:

 פירות יש חבירו ובבית, לאילן מחוברים אלא, תלושים פירות בביתו שאין
 ונמצא (ואין עירוב).חבירו לבית ביתו בין הרבים רשות שמפרידה אלא, תלושים
. והוצאה הכנסה ־ מלאכות ב׳ על יעבור מאשר המחובר שיקצור מוטב, שבשבת

 הוצאה איסור אין שהרי, התלוש את ויקח מהמחובר לקצור אסור טוב ביום אבל
 ).שעשועי תורתך(                                                        .  טוב ביום

מרמלשהרבבאמריקההמפורסםדחן
בסלדברמכבדיםלמהיודעיםאתם

יתקןוזהלדברמישהואעודכבדים

החתןשקראשלאחרהספרדים

ספקשבלידבריםמפיומוציאעס
שהיהוכמו, בדעתושפויאינוכי

)ל''זצשטרן. א. מ'רצ''מהגהוחה

לעששמותרמהתורהמלאכהיך יתכן 

?לעשותה

  של שם   )חיי שרה(בפרשה היכן
  דברים בפרשת שמוזכר איש

 ?מקום של כשם
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