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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 הזוגות  יש להבין, תינח לפי הפירוש השני שנקרא 'קרית
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 הראשון.  לציין שזה נקרא קרית ארבע, ואף לא
(מגורי האר"י ז"ל), שם הביא  "שפתי כהן"ואפשר לבאר עפ"י מה שכתב בספר 

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 אביו ומתרץ: שמעתי, שכשבא הש
ללמדו מעשה הקרבן, שהרי ראתה שאברהם לקח איתו את האש ואת המאכלת 
וכו', אמר לה השטן: יצחק הוא הקרבן. לא האמינה לו, והלכה אצל אחימן ששי 
ותלמי, ואמרה להם: אתם ארוכים וגבוהים, ורואים למרחוק, הביטו וראו אם 

אחד הולך עם ג' נערים, הביטו ואמרו לה שרואים הם זקן אחד  רואים אתם זקן
 שעוקד בחור על גבי המזבח והסכין בידו. כיון ששמעה כך, מיד מתה. 

 י"שע לפי יצחק לעקידת שרה מיתת בזה מובן, שלהלן הרי כותב רש"י "ונסמכה
 ממנה נשמתה פרחה נשחט שלא וכמעט לשחיטה בנה שנזדמן העקידה בשורת

 (ציוני תורה)                 לכן הקדים שארבעת הענקים התגוררו שם.ומתה", 
 (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 מחמת  "טעמא דקרא",שואל הגר"ח קנייבסקי בספרו 
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 לא 
יאונה לו כל רע. אבל אם כבר נגזר עליו מכבר שביום פלוני ימלאו שנותיו 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" 

בדרך מצוה ויזכה למות שרצה שהקב"ה יסובב שביום שיגיע זמנו להיפטר שיהא 
 מתוך התעסקות בדבר מצוה.

ואף גם כאן, זמנה של שרה נקצב לחיות מאה עשרים ושבע שנים. והיא זכתה 
 (טעמא דקרא)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
 את הוא מציע לב בנדיבות, ואדרבא, המערה עבור כסף לבקש כלל דעתו על עלה
 שקל מאות ארבע ארץ" ואומר עפרון חוזר כ"אח ומיד, למערה בנוסף השדה כל

 כ"אח ואכן. זה גבוה מחיר לו שישולם שמצפה כרומז" היא מה ובינך ביני כסף
 בלבד זו ולא, הכסף את ברצון מקבל ועפרון"', וגו לעפרון אברהם וישקול" כתוב
 מכסף בהרבה גדול בערך) מ"בב' הגמ פ"ע( שהוא, לסוחר עובר כסף שקיבל אלא
 . רגיל

 שהיה הויכוח אודות הידוע הסיפור את ל"זצ מקלם הסבא מביא, הענין לביאור
 נימוס חיים בעלי ללמד שאפשר סברו הם, ע"אוה חכמי עם אייבשיץ יונתן לרבי
 זה שדבר לעומתם טען יונתן ורבי, אדם כבני שינהגו טבעם את ולהפוך ארץ ודרך
 . החיים בעלי טבעי את להפוך א"א וכי, אפשרי אינו
 ודרך נימוס חתול ללמד עצמם על וקיבלו, צדקתם את להוכיח חכמים אותם רצו
 באילוף הצלחתם את להציג המיועד היום הגיע כאשר. מסוים זמן פרק תוך ארץ

 בשעה ואכן", המלומד חתול"ה את עיניו במו לראות רב קהל התקבץ, החתול
 והציע שולחנות כמה סידר' מלצר' של בתפקיד לשמש והחל החתול נכנס היעודה
 והכוסות היין עם חזר כאשר. וכוסות יין עם מגש להביא הלך כ"אח, מפות עליהם

. חכמים אותם צדקו שאכן אמרו וכמעט, הנדיר מהמחזה הנאספים כל השתוממו
. מתוכה זינק קטן ועכבר, ופתחה, מכיסו קטנה קופסא יונתן רבי הוציא רגע באותו
 נשברו והכוסות נשפך היין, המגש את מידיו השליך את העכבר החתול שראה כיון
 שגם לדעת ונוכחו אייבשיץ יונתן לרבי כולם הודו מיד. להשיגו העכבר אחר ורץ
 .לשנות ניתן לא טבעם את אולם, מסוימים דברים ח"בע ללמד אפשר אמנם אם

 לא( 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

 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
 גינוני כל את מעליו משליך הוא. אחר לאיש נהפך הוא מיד - אברהם בידי הנוצצות

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

 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 מה  לך נתתי והלואי אצלי הוא מוכן - רש"י כתב "נתתי
 רצה רש"י בזה.

ון" ראפשר לומר בדרך צחות, שעפרון אמר לאברהם שהאות האמצעית של "עפ
הם" הוא גם כן ר', ס"ה ארבע מאות. אם כן רהוא ר'. והאות האמצעית של "אב

מאתיים, "ובינך"  –ארבע מאות שקל "ביני" שנמצא אצלי באמצע בין אותיות שמי 
 מאתיים, מה הוא... -שנמצא בין אותיות שמך 

וכנגד זה אמר אברהם "הלוואי נתתי כבר", שאם היה זה בעבר, כשעדיין היה 
  שמי "אברם" לא הייתה אות אמצעית בשמי, והיית מבקש רק מאתיים...

 (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
 גדול חוב, בעירנו פלוני גדול סוחר. אליך לי גדולה בקשה אני שגם אלא, רב ברצון
 הרמז את זלמן אפרים רבי הבין מיד. אליו לסור מר נא יואיל, עלי לו יש ממון של
 . בשלום בא מקומו על והכל הדק

 : ודרש זלמן אפרים רבי יצא מעשה לאחר
 שמתחילה, חת בני נשיא, זה עפרון'? לסוחר עובר שקל מאות ארבע דכתיב מה
 את לקחת התבייש" היא מה ובינך ביני כסף שקל מאות ארבע" לאברהם לו אמר

 ופלוני פלוני סוחר אל והפנהו עמד לפיכך, אברהם של מידו במישרין השקלים
 (על התורה)                  לסוחר... והעביר הרמז את הבין הוא אף ואברהם

 (כד, ב)לו  אשר בכל המושל ביתו זקן עבדו אל
 אחרי ודורש חוקר הריהו לחבירו ממון להלוות עומד כשאדם, עולם של מנהגו
 זה לעומת, ממונו את מלווהו אז ספק כל עליו לו שאין אחרי ורק הלווה של יושרו
 של תשמיש כל או תפילין או כשר בשר לקנות האדם בא כאשר יהדות בענייני
 ולא. אחד בכל אימון לתת נוטה והוא, במיוחד ולחקור לדרוש מקפיד אינו קדושה

 אליעזר בעבדו מלא אימון נתן ממון בענייני. להיפך אלא, אבינו אברהם נהג כך
 מתאימה אשה לקחת יהדות לענין הדברים כשהגיעו ואילו", לו אשר בכל המושל"

 שבועה ממנו דרש אלא אליעזר של והבטחתו אימונו על סמך לא אז ליצחק
 "לי והשבע ירכי תחת ידך נא שים" חמורה

זצ"ל, שפעם הגיע לאיזה עיירה נידחת והתאכסן  מסופר על רבי ישראל מסלנט
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 כאן בהמה 
והשוחט לא נמצא, אולי יואיל מר בטובו לשחוט לי את הבהמה. אמר לו רבי 

שאינו יודע לשחוט. לאחמ"כ פנה הגרי"ס אל אותו אכסנאי ובקש ממנו ישראל 
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 שחיטתי, 

 (אמרי חן, ועוד)                                 ?!...                          וכי מכירני אתה
 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 על להם לומר

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

  ז˙˘ע" חיי ˘ר‰פר˘˙  
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 חכמינו כמאמר' וכו תורה דברי עליו אומרים שאין שלחן כל כי תורה'! 'דברי תאמר
 אבות עבדי של שיחתן ויפה אנכי', אברהם 'עבד שפיר אליעזר ועל זה השיבו. ל"ז

 (חנוכת התורה)תורה...                               של מגופן יותר
(כד, לז)לבניאשהולקחת' וגואדוניוישביעני

 ולא לבני רק להם אמר והעבד, ליצחק לבני אשה ולקחת לו אמר אברהם הנה
 הכוונה, ליצחק' 'לבני  דהדגיש לו אברהם הענין רק. לו נאמר כאשר 'ליצחק' סיים

ועוד יש לו , אברהם של כלתו שתהיה דהיינו 'לבני' הגונה שתהיה אשה שיבחר
 . מעלתו לפי ליצחק אשה להיות הגונה להקפיד שתהיה

 עם אותה ומשדך בת לו שמי שיש מהגבירים קצת מנהג, דרך משל נסביר והנה
 אחד שדכן אליו ובא, כ"רו אלפים עשרת יחוסו עבור לחתן מפזר וגאון של רב בן
אציע  כ,"רו אלפים עשרת גאון אב לחתן שיש זה ליתן עבור רוצה אתה הן ל"וא

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

 בעצמו הגאון את אבל הרבה, יפזר גאון אב עבור ...'רבנית' שתהיה בתי לעשות
 שתהיה רק אוהל' מ'יושבות תהיה שבתו רוצה אינו כי לחתן, ליקח יתרצה לא

 . וכדומה במרכבה ז"מעוה ותהנה סוחר, גביר אשת
 נתיירא ומדרגתו, לבן את והכיר הבית את בני וראה אליעזר כשבא אז, היה וכן
 כ"ע השידוך, כל ז"עי שיתקלקל אפשר גדול, צדיק שהוא יצחק את יהלל אם כי

 גם כי יסכימו ודאי ובזה אברהם, ממעלות דיבר רק מיצחק, כלל דיבר ולא הסתיר
צדיק, לכן אמר רק "לבני", שכל העניין זה הייחוס  אב לחתן שיהיה מרוצה להם

 (בית הלוי)                                                         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 לא 

ללמוד והיא בקשה  הרגישה טוב והלכה לישון. בשלוש לפנות בוקר רבי חיים קם
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 מהמטבח...בנתיים היא נרדמה, ולאחר זמן מה התעוררה כששמעה ק
רצה לבדוק מה קרה. היא נכנסת למטבח ורואה את הפתיליה ואת הדוד על 

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

 לעשות משהו בבית...
אשה שתתאים לו, וזה מה שאמר אברהם לאליעזר, תביא אשה לבני, ליצחק, 

 (הר"ש לוינשטיין)שתסכים לקחת את עול הבית בשלמותו.                            
 ) לט, כד( אחרי האשה תלך לא אלי

" בתו להשיא' וכו עילה למצוא מחזר והיה לאליעזר לו היתה בת, כתיב אלי"
 לא אולי, "הראשון" אולי"מה הדבר נדרש לא מה מפני, המפרשים שואלים. י"רש

  מפני) ח כד" (אחרי ללכת האשה תאבה
 יותר יאות אברהם עם כשדיבר שם הרי, חסר כתובה אינה שם אולי תיבת מה
 ?ולבן בתואל עם כשדיבר מאשר זה לרמז
 אלה דברים אליעזר שאמר בשעה בתחילה: מוורקי יצחק רבי ק"הרה כך על ענה

, מכן לאחר אבל, בתו עם ישתדך שיצחק דעתו על להעלות העז לא, לאברהם
 אלה שני לעומת, בלבו ואמר זו מחשבה עלתה לבן ועם בתואל עם כשישב

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

 ביתו שבחי את ולבן בתואל לפני אליעזר משתיאר, שהנה, תירץ מבריסק ח"והגר
 כרחך על". וגו תאבה לא" אברהם את ששאל לספר הוסיף למה, ויצחק אברהם של

 אליעזר אם ויאמרו שיתחרטו כדי זאת להם סיפר ובכוונה, לאליעזר לו היתה שבת
 דוקא כן ל"חז דרשו לכן... בשידוך פגם יש הסתם מן כזו שאלה אברהם את שאל

 .אליעזר מחשבת היתה שכך מוכח מכאן שהרי זה מפסוק
 )תורה רשפי(                                                                                                

, ותזכה בתו להיות אוד רצה שאברהם אבינו יקח את בתואליעזר עבד אברהם ,מ
אשתו של יצחק אבינו. הוא ידע שהוא דולה ומשקה מתורת רבו, הוא ידע 

ו, היא לא מעלה פשוטה וחז"ל אומרים, שאליעזר שלט שהמעלה הרוחנית של
 ביצרו, כפי שאברהם אבינו שלט ביצרו.

בשום  –ם כל זה, למרות המעלה העצומה של אליעזר, אומר לו אברהם אבינו ע
פנים ואופן אני לא מוכן לקחת את הבת שלך. אתה ארור ובני ברוך ואין ארור 

 מדבק בברוך. 
ארץ מולדתו, אל משפחתו, מתוך ידיעה ברורה שולח אותו אברהם אבינו אל 

 שבבית שהוא גדל, כולם עובדי עבודה זרה. 
(כד, הוא יודע את זה בבירור, שבשעה שאליעזר מגיע לבית לבן, אומר לו לבן 

 זרה. מעבודה. הבית פניתי - אומר רש"י אנכי פניתי הבית ומקום לגמליםלא) ו
איך לבן מתייחס לאלוהים שלו"...  "תראה –וחז"ל עוד מתייחסים לזה בזלזול 

ברגע שיש אורחים, אז הוא יכל לעשות כמה לירות עליהם ... אז הוא זורק את 
 ...האלוהים שלו החוצה מהבית... קח צא לחופשה, תחזור עוד שבועיים

שואלים כולם... הראשון ששואל את זה, הוא הר"ן בדרשותיו, בדרוש החמישי... 
, של האדמו"ר שם משמואל, וזה גם מופיע בספר י יקרהכלאחריו עומד על זה גם 

 וב, כולם עומדים על אותה שאלה, על אותו רעיון.מסוחוטש

אברהם אבינו שולח את אליעזר לביתם של בתואל ולבן, מתוך ידיעה שהם 
הוא לא מוכן לקחת מבנות הכנעני, כי המידות  – שואל הר"ן  עובדי עבודה זרה...

דת עבודה ובלקחת עובדות עבודה זרה ?! האם ע שלהם מושחתות... אז הוא מוכן
זרה, זה פחות מסוכן ממידות מושחתות ?!

זה לא טוב וגם זה לא טוב ... אז לפחות יש לו בית אחד , שהוא יודע שהבית הזה, 
 ביתו של אליעזר.  –הוא בית טוב 

"אתה כנעני ,  –א לא רוצה את הבת שלו, בשום פנים ואופן, כי הוא ארור הו
 וכנענים הם ארורים". 

עדיף לקחת בת, מבית של עבודה זרה, ולא לקחת בת, שהמידות שלה 
 מושחתות ???

 . כן –זו שאלתם של רבותינו, והשאלה שהם עונים היא 
 רשה. מידות, עוברות בתורשה לילדים. השקפות, לא עוברות בתו

אם אדם יש לו מידה מושחתת, או להבדיל, מידה טובה, המידה הטובה או 
הרעה, עוברת בירושה לדורות הבאים. אדם שיש לו השקפות, את זה אפשר 

 –ל להיות אבא עובד עבודה זרה, ובן שמפיץ את דבר ה', הראיה ויכ לשנות.
 אברהם אבינו.

... כאן ה' אלקי השמים–עפ"י זה, אנחנו יכולים להבין, מה אומר אברהם אבינו 
אומר ואלקי הארץ?  למה הוא לא אומר – שואל רש"י ..ואלקי הארץ. הוא לא אומר

כשאני יצאתי מהבית של אבא שלי, אף אחד לא ידע מהקב"ה,  –אברהם אבינו 
אני שולח אותך לבית של אני הוא זה, שהפצתי את שמו.. אתה שואל אותי , למה 

 בתואל ולבן ? 
כי דעות אפשר לשנות. מידות לא ניתנות לשינוי. ברגע  – התשובה היא פשוטה

 (ברוך שאמר)                               שהמידות הם מושחתות , זה עובר הלאה.

 מאוצרות המגידים  
 בנך את חשכת ולא הזה הדבר את עשית אשר יען כי ה' נאם נשבעתי בי ויאמר

 (כב, טז)יחידך  את
 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.
בדרך פגשתי ברבי אייזיק שר זצ"ל. עמדתי בדרך ארץ והרכנתי ראש לשלום. 

ם". החזרתי לו בוקר טוב ר' שלו –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.

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

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

לקחת את הילדים לבית אימי. עמדתי נבוך ואמרתי "אז אני חושש שהם לא 
 ידבקו, לכן אני לוקח אותם".

 בסגנון אחר.הוסיף ושאל  –"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:

 "זאת אומרת שהבהמה הגדולה לוקחת ומובילה את הבהמה הקטנה"...
 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.
נפרדנו לשלום. וכשפסעתי כמה צעדים רוחי החלה לסעור בקרבי "אה, אה, אלו 

 ת שמעתי!" התרגשתי.מילים יקרו
"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 

ות חסד עם אשה יהודיה (אידישע פרוי) ומלמלתי בלחש "הנני מוכן ומזומן לעש
 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 

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

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

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

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

 בכביש של ארץ ישראל



 

 ג 

 אספר לכם עוד ספור שארע כשהלכתי עם רבי אליהו לאפיאן ברחוב.
 י רבי אלי':צעדנו בעיניים שחות ולפתע הבחין ביהודי המתקן כבישים. פנה אל

מצוות ישוב ארץ ישראל, אלא  -ראו נא אדם מישראל שנתון כולו בתוך מצוות, 
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.

את הכל, והעיקר, כפי ויש  -המצוות פזורות בכל פינה, רק טיפת מחשבה 
 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, 

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

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

ביל כל בני אדם, ובדרך ארץ זוטא מובאים בדרך ארץ רבה כתובות הלכות בש
 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:
ב לכל אדם "דרכן של תלמידי חכמים עניו ושפל רוח זריז וממולח עלוב ואהו

(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?...

 בפנים זעופות?אומרים לו "בוקר טוב", אז למה הוא מגיב 
 עונים הסובבים. היום הוא כקדירה שאין בה מלח... "הוא קם על צד שמאל",

ת. "כותלי ביתו -י-ב-"תלמיד חכם צריך שיהא ערב לכל אדם!" ובעיקר בבית ב
 של אדם מעידים עליו..." תהיה ערב ונעים.

 להשקות גמלים, לסחוב סלים כבדי -מי מאיתנו משוכנע, כי עשית חסד פירושה 
גם  -ש'מילה טובה', מבט טוב והערכה  -משקל וכדומה, הוא טועה. כי הוא שכח 

 בהא הידיעה: -היא חסד. ואולי החסד 
"טוב המלבין שיניים לחברו יותר ממשקהו  -"ולבן שיניים מחלב" התורה אומרת 

 חלב, שנאמר ולבן שיניים מחלב (כתובות דף קי"א ע"ב).
 גנון שלו:רבי הירש קופשיץ זצ"ל אמר פעם בס

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 הרע 

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

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

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

מתנהגים בבין אדם לחברו בין כותלי הבית כאשר יש אפשרות להתנהג איך 
 שרוצים.

יר בריסק (עד ימי מלחמת העולם רבי שמחה זליג ריגר זצ"ל הדיין הנודע בע
הראשונה), התפרסם כגאון בכל חלקי התורה כאשר ליבו בתורה היה כלב הארי. 

המידות טובות, כפי ששמעתי  -מהעובדה דלהלן נלמד גם על ידיעתו בכל חלקי 
 את הסיפור מידידי ר' וועלוול אידלמן שהוא זה שהיה נוכח בשעת מעשה.

ם אם כבר שמעתם אותה פעם אחת... כי ישנן כדאי לכם לשמוע את העובדה, ג
 עובדות, שאפשר לשומעם ולספרם גם עשרות פעמים, וזו אחת מהן:

נער הייתי והתגוררתי עם ר' שמחה זליג במשך כמה שבועות, סיפר רבי וועלוול 
 אידלמן.

היה זה בימות הקיץ החמים כשבני משפחתו של ר' שמחה זליג שלא רצה ללון 
 לבוא ולהתאכסן בביתו במשך אותם שבועות. יחידי, ביקש ממני

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.

ביום הראשון, היינו בלילה הראשון, המתנתי בבית הכנסת, וכשהבחנתי שר' 
ונעמד לצאת מבית הכנסת, קמתי גם אני ממקומי  שמחה זליג סוגר את הגמרא

 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.
 שידוך.בעניני  -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:
 ה יכול להתחתן)."יא, מיין קינד, דו קענסט חתונה האבן" (כן בני, את

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".

כבר כמה פסיעות הדיין ר' שמחה זליג עלה עוד שתי מדריגות והאיש שפסע 
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. הדיין 
 יא, מיין קינד אתה יכול להתחתן".נפרד ממנו בהארת פנים מיוחדת: "לילה טוב 

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!
שיב: "יא, יא, מיין טייערע קינד, האיש נכנס ושאל, והדיין הישיש הביט עליו וה

 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 

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

שט את ה'טלית קטן', ו...היהודי התקרב קם מכסאו צעד לעבר המיטה. אח"כ פ
 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...
 להתאפק, ושאלתי בקול "רבי, עד היכן?!" הגאון ישב על מיטתו. לא יכלתי

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"...
בבוקר מיהרתי לעבר חתנו של ר' שמחה זליג, ספרתי לו בהתרגשות את הדברים 

, פשוט בקשתי לטכס עצה איך לסייע לר' שמחה זליג להיפטר מהאיש כהווייתן
 בדרך כבוד.

חתנו חייך ואמר לי: "בחור'ל, זה לא מהיום ואף לא מאתמול, מה שראית אתמול 
כבר תקופה של כמה שבועות שמידי לילה הדבר חוזר על  -בלילה, אינו חדש 

מחה זליג, והוא ממאן בדרך המובילה מבית הכנסת לביתו הסמוך של ר' ש -עצמו 
 שיגעו בו, וברגשותיו, לרעה".

 (להגיד)                                             הבנתם? שמעתם? אי בים, אי בי, גיוואלד!

 
 (כד, נ)  מד' יצא הדבר

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

שידוכים. מאורעות שונים ומופלאים המתמשכים, לעיתים, על פני הוא תחום ה
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, 

י תלמידו של עוסק בענין זה. סיפור זה נרשם על גבי כריכתו של ספר עתיק על יד
 רבי חיים מוולאזין ששמע זאת מרבו ששמע מהגר"א בעצמו.

 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?"
 שלום?""מכיר אני בך. ואם כן, כיצד הינך יוצא מביתי ללא ת

 "אשלם לך. לא ידעתי שתרצה כסף"
 "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, בדורות 
עברו היה הדבר שונה. כפי שמסופר על אבי שושלת רוטשילד שאירח בביתו 
 רבנים רבים, ותמיד היה מפציר בהם שיערכו סיור בביתו ויאמרו לו דברי ביקורת.

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

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

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

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

ולם משהפציר בו הלה שוב "לא הבחנתי בדבר הדורש תיקון" השיב לו הגאון. א
כיח אותך עליו, אולם הבחנתי בנוהג וושוב, אמר לו: "לא ראיתי דבר שעלי לה

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?".



 

ד 

ש את השאלה, פתח את פיו וסיפר: אנוכי בנו של רב העיירה בה מששמע האי
נולדתי. בילדותי הבחינו כולם כי ניחנתי בכשרונות נדירים ביותר ובאהבת הלימוד, 
וכפי המקובל אז, גבירים רבים התחרו ביניהם מי יזכה בי לחתן. כך יצא, שעוד 

ה, אשר הציע נדוניה נחוגו 'תנאים' עם אחד מגדולי הגבירים בעייר12בהיותי בן 
 מכובדת ביותר.

זמן קצר לאחר שנערך השידוך, הגיע המחותן לאבי ואמר לו שאינו מעוניין 
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 

 הגביר כדי ללמוד איתו.יום הגעתי אל בית 
המחותן לא הסתפק בכך, ומשהבין כי בבית אבי דר הרעב באורח קבע, החליט 
כי חתנו לעתיד לא יאלץ להשביע נפשו בלחם ומעט שום, אלא יאכל בשר מידי 

 יום ושאר מיני מאכלים מזינים ובריאים.
צים במשך כחמש שנים למדתי בביתו ואכלתי על שולחנו, ושני הצדדים היו מרו

 ביותר, אולם, אז החלו העניינים להשתבש...
תחילה היתה זו רק עיסקה כושלת אחת, אולם במהרה הסתבכו כל עסקיו של 

 הגביר, עד שהוא פשט רגל ונותר נקי מכל נכסיו.
מועד החתונה הלך והתקרב בצעדי ענק, מתוך התעלמות מוחלטת מן המצב 

יר אל אבי והודה לו כי אין לו מנין הכלכלי הדחוק, ולבסוף, בחוסר ברירה, נגש הגב
 לשלם את כל התחייבויותיו הקודמות.

לא תהיה גם חתונה... ושטר התנאים  –אבי, בניגוד לדעתי, פסק שאם אין לו כסף 
 נקרע...

במצבי החדש לא הייתי רק ילד כשרוני שעתיד להיות תלמיד חכם, אלא תלמיד 
כנים לא חדלו מלהציע לי חכם ממש, אשר מילא כריסו בש"ס ופוסקים, והשד

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

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

 חליתי בצרעת... חותני הבהיל למיטתי את טובי הרופאי, אולם ידם קצרה מלהושיע.
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... 

כדי להבריא אותי, ואני הודתי לו על כך, הגיע  ואכן לאחר שאמר שעשה ככל שביכלתו
 "תן לה גט!" –אמר האיש  –משפט המחץ: "עד מתי הנך חושב לאמלל את בתי?" 

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

ה מדבקת מאוד. שכבתי בבית לא יכלתי להתערב בין בני אדם, משום שהמחל
'הכנסת אורחים' במקום מבודד, ופעם בשבוע היו תלמידי החכמים באיזור מתאספים 

 סביבי ושומעים מפי שיעור בגמרא על דרך המהרש"א.
והנה הגיעה למקום קבוצה של מקבצי נדבות, ובראותם את השיעור שמסרתי, הציעו 

בבתי כנסת, כדי לזכות לתרומות  לי לנסוע איתם מעיירה לעיירה ולמסור שיעורים
מכובדות יותר ממה שהצליחו לקושש בעצמם, כשאת 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 

שכשארצה לחזור הם מחוייבים להחזיר אותי הנה. וכך התחלתי מסע  ההצעה, בתנאי
נדודים, כשאני מרביץ תורה ממיטת חוליי ומזכה את מקבצי הנדבות שסביבי 

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

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

ההצעה התקבלה על דעתי ואף על דעתה של המשודכת, נפגשנו בינינו והחלטנו 
 להקים ביחד את ביתנו.

כי זמן קצר לאחר מכן התקיימה החתונה, וכאשר נכנסנו לחדר יחוד, פרצה הכלה בב
מר. התעניינתי לסיבת הבכי, ובתשובה גילתה לי הכלה שהיא היתה מאורסת בעבר 
לחתן תלמיד חכם מופלג, אולם כיון שירד אביה מנכסיו התבטל השידוך... וכעת עליה 

 להינשא למצורע...
הסיפור היה נשמע לי מאוד מוכר, ובעדינות ניסיתי לברר מה שמה ושם הוריה, היכן 

חתן הקודם... כאשר כל הפרטים תאמו בישרתי לכלה כי אנוכי הוא התגוררה ומי היה ה
 השמחה היתה גדולה ושנינו היינו מאושרים. אותו חתן...

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

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

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

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

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

 
  הרע היצר של כוחו

 ולבכתה לשרה לספד אברהם ויבא כנען בארץ חברון היא ארבע בקרית שרה ותמת
 העקידה בשורת י"שע לפי, יצחק לעקידת שרה מיתת נסמכה למה י"רש פירש). ט, כג(

 . ומתה ממנה נשמתה פרחה לשחיטה בנה שנזדמן
 כדמות לה ונזדמן שרה אצל השטן הלך שעה באותה... תנחומא במדרש דבריו מקור
 והעלני אבי נטלני לה אמר, אביך לך עשה מה בני לו אמרה אותו שראתה כיון יצחק
 את והעריך, המערכה וסדר מזבח ובנה, אחד הר לראש והעלני, בקעות והורידני, הרים

 ה"הקב לו שאמר ואלולי, לשחטני הסכין את ולקח, המזבח גבי על אותי ועקד העצים
 שיצאה עד הדבר את לגמור הספיק לא, נשחט הייתי כבר" הנער אל ידך תשלח אל"

 מהר, בא מהיכן" ולבכותה לשרה לספוד אברהם ויבא" דכתיב הוא הדא, נשמתה
 . המוריה

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

 לו ניתן שהרי, אדם בני להכשיל הרע יצר הוא - השטן של כוחו היכן עד רואים מכאן
 מן יחזור אבינו שאברהם כדי זה וכל, והמתתה אמנו שרה הפחדת כדי עד הרשות
 על ויצטער שעשה מעשיו על תוהה יהיה ואולי, פניו מול מתה שרה את יראה העקידה
 . שכרו את ויפסיד, העקידה מעשה
 טבעי באופן מיתתה היתה כאילו והתנהג, זה לכל התייחס לא אבינו אברהם, אמנם

 ".ולבכותה לשרה לספוד אברהם ויבוא" -
 להתייחס לאדם לו אל, חייו בימי עליו העוברות המאורעות בכל אדם כל אצל הוא וכן
 ברור ויהא. ותפלתו מעבודתו לגרוע או מחמתם ליפול ו"וח, אותו הפוקדות הצרות לכל
 מעט אפילו מוריד ואם, ולהפילו להכשילו הרוצה הרע מיצרו הם אלו שפעולות לו

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

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

 היתה, בירושה לו שנפלו מכספים, קטנה מכולת חנות לו רכש חיים שהחפץ בתקופה
 ושב, כולו היום כל המקומי המדרש בבית ולמד ישב הוא ואילו בחנות מוכרת רעייתו
 . מעולם כך על התלוננה לא אשתו אך, בדוחק היתה ופרנסתם, בלילה מאוחר
 תבררה. בבכי מתייפחת כשהיא רעייתו את חיים החפץ מצא, הביתה בבואו, פעם

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

 את עיניה במו שראתה, הצנועה לרעייתו רבה התרגשות כמובן הסבה העובדה. לחם
 פת לאכול ח"לח לתת מה לה שאין כך על בעיקר היא ובוכה, רעב חרפת סובלים ילדיה

 . שחרית
. לגמרישונה ראות מנקודת המתרחש כל את חזה. צבי רבי הטעים, חיים החפץ, ברם
 קם מיד. מתורה לבטלו הזומם, כלפיו היצר והתנכלות התגרות בעובדא ראה הוא

 לי להפריע רוצה אתה! שטן! שטן: רם בקול וקרא קומתו מלוא התייצב ממושבו
 !!!בדרכי ואמשיך אלך אני! לך יועיל לא מאומה! תפתה לא אותי, מהלימוד
 ועמדה שהתארסה, נכדה היתה ל"זצ חיים החפץ לרבינו, ל"זצ שך הרב מרן סיפר
 הכלה חלתה ולפתע. החתונה לקראת התכונה היתה רבה, תורה של בית לבנות

 . רב היה והאבל, גדול היה שהשבר, מובן, ונפטרה
 הוא שהיה בעת", ברורה משנה"ה מכרכי אחד את לחבר חיים החפץ סיים עת אותה
 ששאיפתך יודע אני. רצונך מהו יודע אני, שטן, שטן: אומר שמעוהו בחדרו לבדו

 חלקי שאר בחיבור להמשיך אוכל שלא כדי, רוחי את ולהעכיר לבלבלני הם ומטרתך
 לך דע, בידך יעלה לא שהדבר באזניך ומכריז ומודיע מצהיר והריני, ברורה המשנה

 ! חיבורי את ואסיים ואתגבר שאתחזק
 לה להניח ולא, תבוא שלא צרה כל על להתגבר אדם כל צריך כך: ל"זצ מרן סיים
 )אוצרות התורה(                                                              !ולדכאו רוחו את לשבור

 

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

 לעוררם ביקש מתנמנם הציבור' והי ודורש יושב' הי ע''ר במדרש,
 שהיתה מפני מדינות ז"קכ על למלוך אסתר זכתה מה מפני אמר
  . שנים ז"קכ שחיתה שרה של בתה

 דף( דפסחים' גמר נקדים ולתרץ, דורש' הי ע''ר דוקא למה וקשה
 לאת שהגיע כיון שבתורה אתין כל דורש' הי העמסוני שמעון) ג''כ
' תירא אלקיך' ד את' ודרש ע"ר שבא עד, פירש תירא אלקיך' ה

 ז"קכ על למלוך אסתר זכתה למה במפרשים ואיתא. ח"ת לרבות
 לא למה, שנים ז''קכ שחיתה משרה שבאתה משום ת"וא מדינות
 משום ותרצו, אברהם של שנותיו כנגד מדינות ה"קע על מלכה

 שעשה, אברהם של חטאו היה מה' במפ ואיתא חוטא' הי דאברהם
' כ כבת' ק בת י"רש' פי בשרה אבל, מס מהם ולקח, ח''בת אנגריא
 את דורש' הי ע"ר שפיר, אתי והשתא. כלל חטאה שלא היינו לחטא

, ח''בת אנגריא שעשה בזה עבר ואברהם, ח''ת לרבות תירא אלקיך' ד
 של שנותיו כנגד מדינות על שרה שתמלוך לומר יוכל לא כ"א

 כנגד, מדינות ז''קכ על למלוך אסתר זכתה ע מה"ר א''לז אברהם
 מדוע דקשה הזה הטעם לומר יוכל לא ע''ר דבלא, שרה של שנותיה

 לרבות' ד את דדורש ע"ר אבל אברהם של ולא שרה של שנותה כנגד
 . ק"ודו שפיר אתי לשיטתו ח"ת

 שרה חיי ויהיו, "זו בפרשה דאיתא ילקוט מדרש נמי יתורץ ובזה
 אבל, ותמוה'", תהי לעולם ונחלתם תמימים ימי' ד יודע ד''הה' וכו
 של שנותיו' הי שלא מפני לעיל אמרינן דהא שפיר אתי דרכינו לפי

 כנגדם. אסתר מלכה לא לכך שלמים אברהם
 שנים ושבע שנה ועשרים שנה מאה שרה חיי ויהיו שפיר ואתי
 מלכה לא למה להמדרש שנים קשה ז"קכ אסתר מלכה וכנגדה

 תמימים ימי' ד יודע א"לז אברהם של שנותיו כנגד שנים ה''קע אסתר
    )יונתן מדרש(           .ל"כנ תמימים היו לא אברהם של שנותיו אבל

' וגו לאדוני בן אדוני אשת שרה ותלד וגו אנכי אברהם עבד ויאמר
 (כב, ג) .לו אשר כל את לו ויתן

 אברהם לומר "עבד שמקדים מה וגם הפסוקים, המשך יש להבין
 אין לבניו נכסיו הכותב כל ד,"מ ג"פ בפאה עפ"י המשנה ל"וי אנכי".
' בגמ' ואי.קיימת המתנה לעצמו ש"כ קרקע שייר. מתנה המתנה
 .לקרקעות הוקשו דעבדים
 יאמרו" לו אשר כל את לו ויתן" יאמר דאם חושש' הי אליעזר והנה
 דהוא" אנכי אברהם עבד" ואמר הקדים לכך מתנה המתנה דאין
 .מתנה הוי ושפיר, אותו ושייר, אברהם עבד עדיין

 (טללי אורות)
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  ""חיי שרהחיי שרה""פרשת פרשת  
  .יתורהוווח  כ].כא, כד[" דרכו אם לא' משתאה לה מחריש לדעת ההצליח ה"

 לעולם לא יגיע מכך לידי –יו כלפי זולתו ואדם המכניע את מידות, הכל יודעים את הכלל שמוויתור לא מפסידים
  .הופך הוויתור למשימה קשה עד מאוד, בבואנו לידי ניסיון, ברם. הפסד
כן יגדלו ויתעצמו הקשיים והמכשולות , שהרי לימדונו רבותינו שכפי גודל שכרה של מצווה פלונית. הן הדברים-והן

! עליו להוכיח שזה מגיע לו, צה לקבל שכר כה גדולשכן אם אדם רו, והדברים פשוטים גם מסברא. בדרך לקיומה
  !כך תגדל זכותו לקבל את השכר, וככל שיגדלו הקשיים

הניסיונות הבאים עליו בשעה -דווקא כשהוא רואה את עוצם, ולחזקו, יש במהלך זה כדי לעודד את האדם, ומאידך
י לו להתחזק ולהתייצב איתן מול כל שכדאי וכדא, באותה שעה צריך הוא להבין ולידע. שהוא בא לוותר לחבריו

שכן אי אפשר לתאר ואי אפשר לשער את גודל השכר שיהיה לו מכך , הקשיים המנסים למנוע ממנו את הוויתור
  .בזה ובבא

למרות , לוותר' משתלם'ממנו אפשר ללמוד עד כמה , ל"זצש אלישיב "ח מרן הגרי" התרחש אצל מוסיפור מופלא
בשבת פרשת , של הסיפור נעוץ במעשה שהתרחש באחד מבתי כנסיותיה של ירושליםתחילתו  .הקושי הטמון בכך

  .ב"של שנת תשס' יתרו'
וכל אחד מהם , לא תיאמו ביניהם את העיתוי של העלייה לתורה, שני נערים ממתפללי בית הכנסת שהגיעו למצוות

הכינו שניהם את כל קריאת , מצווה אחרים-כמו כל חתני בר. 'יתרו'אי שהעלייה שלו תהיה בשבת הודיע לגב
ועתה התברר ששנים , הבחין הגבאי בטעותו, רק כאשר הגיעה השבת ההיא .'יתרו'התורה וההפטרה של פרשת 

  .המצווה צריך לוותר-היה ברור שאחד מחתני בר... אוחזין בפרשה אחת
  .ןקם אחד מהם ואמר שהוא מוכ', מי מוכן לוותר'כאשר הגבאי שאל את שני הנערים , והנה

לא ביום אחד ולא , כידוע, ולוא מצד העובדה שההכנות לקריאת הפרשה נעשות, אין ספק שהדבר לא היה קל
וכשמדובר , מתחיל הנער להכין את הקריאה כמה חודשים לפני, גם כאשר קוראים רק את ההפטרה. ביומיים

, ותר על כל המאמץ שהשקעתיאני מו'נעשה כאומר לחבריו , בהסכמתו לוותר !על אחת כמה וכמה – בפרשה כולה
הוויתור היה בבחינת שבירת  !'ואני אשב ואשמע כיצד אתה קורא, ומעניק לך את הכבוד לקרוא את הפרשה

יושב עתה ושומע כיצד , שהכין גם הוא את הפרשה בדקדוקיה ובטעמיה, הנער המוותר: שוו בנפשכם. המידות
  !?כי מילתא זוטרתא היאו; חבריו מסלסל בקולו ומטעים את הטעמים לפני הקהל

. ומתוך הרגשה אמיתית שהוא גומל חסד עם הנער השני, החידוש היה גם בכך שהנער וויתר לחבירו מתוך שמחה
, מתוך מחשבה עצמית, הוא עשה את שעשה. וכל כיוצא בזה, או אילוצים, לא הורגשה אצלו תחושה של כפיה

  .חסד נעלה ומרומם- ולאחר שהבין שמדובר במעשה
ואמרו לו שהם גאים , בירכוהו ועודדוהו עד למאוד, מששמעו על ההחלטה שהתקבלה אצל בנם, ריו של הנערגם הו

שכן , נחשב כוויתור גם מצידם, שהוויתור של בנם, כמובן .והוויתור שלו הסב להם נחת רוח גדול מאוד, בילד כזה
  .גם הם היו נהנים לשמוע את הבן קורא את הפרשה וההפטרה לפני הציבור

המעשה עם שני הנערים . הבית-עוד עשוי להציל את חייה של אם, חמד שלהם-הם לא ידעו שהוויתור של הילד
אף אחד כבר לא זכר את . ו"תשמ' יתרו'לפרשת ,  שנים מאוחר יותר4נעבור  .ב"תשס' יתרו'בשבת , כאמור, התרחש

  .לא שכח, זוכר כל הנשכחות, ה"אבל הקב. מצווה- שאירע בשבת הבר
, הילדים-בעיצומן של ההכנות לשבת למשפחה ברוכת, שייבשעות הצהריים של יום ש. 17הגיע לגיל , שוויתרהנער 

והרופא התורן , לאחר התייעצות עם בעלה היא פונה לקופת חולים. הבית כאבים ולחצים בחזה- תקפו את אם
שהיא , ולומר' לטעון'תה האם ניס .הודיע שיש צורך להבהילה בדחיפות באמבולנס לבית חולים, שקיבל אותה

  .והורה לה לנסוע מיד לבית החולים, אבל כמובן שהרופא לא האזין לטענותיה, באמצע ההכנות לשבת
  .שיסע איתה לבית החולים, הזעיקה האם את בנה הבכור, כיוון שבעלה נשאר בבית עם הילדים הקטנים

ואילו רופא אחר טען שהדבר , צינתור דחוףואחד הרופאים אמר שצריך לעשות לה , בדקו את האמא' שערי צדק'ב
שהיה צריך לקבל החלטה האם להודיע לרופאים , אפוא בידיו של נער צעיר' הופקדה'ההחלטה  .אינו דחוף כל כך
שחייה של אימו , אבל החלטה גורלית שכזו, נכון שמדובר בבחור נבון מאוד. אם לאו, ר באימוושיבצעו את הצינת

  . לקבל על דעת עצמולא יכול היה, תלויים בה
         . מוגשת לפתע המולה והתרגשות רבה', שערי צדק'במחלקת הלב בקומה העשירית של בית החולים , ואז

מוציאים חולים מחדר מסוים ומעבירים , הולכים ובאים, רופאים בכירים ואנשי מינהלה, ראשי המוסד הרפואי
  .'סטרילי'והופכים את האזור ל, אותם לחדר אחר

      , פוסק הדור: והתשובה אינה מאחרת לבוא, ור מנסה לברר את הסיבה לתכונה המיוחדת המורגשת כאןהבח
  .צריך להגיע לבדיקה לבית החולים, ש אלישיב"מרן הגרי

  .ולהיוועץ בדעתו, אולי תהיה לי הזדמנות לגשת למרן. אור ניצת בעיניו של הנער

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

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גןרבנו הגאוונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"רה בת מלכה היאו ,ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו" חביבה בת מוזלי הי,ו"הימהרנגיז בת טאוס , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



, רופאו האישי. ל היה חלש במיוחד"שי הניוביום ש, בכאבים בגבוש "חש מרן הגרי', יתרו'בשבועות שלפני שבת 
, כדי לבצע בדיקה שאי אפשר לעשות בבית', שערי צדק'אבל המליץ להביאו ל,  ממצא מיוחדלא איתר כל, שבדקו

ובשעות אחר הצהריים , ש הסכים"מרן הגרי .'לאחר הבדיקה יוכל הרב מיד לשוב לביתו, אמר הרופא, 'ומבחינתי'
  .העוזרים וצוות המקורבים, הגבאים, א"רבי אברהם שליט, כשהוא מלווה בבנו,  לבית החוליםהגיע

מנהל , צבעוני' פרופ. בכניסה למחלקה מקבלים את פניו ראשי בית החולים ומנהל המחלקה ורופאים בכירים
הרב .  היה תקיןוהכל. ד"והתוצאות היו טובות בס, ש נבדק"הגרי .הודיע שהוא אישית יטפל במרן, מחלקת הלב

אולי , צבעוני שכיוון שהרב נמצא כבר בבית החולים' אבל לפתע הציע פרופ, אלישיב היה יכול כבר לשוב לביתו
  .'כדי שנוכל להיות בטוחים שהכל בסדר, 'כדאי שיעשה את השבת כאן

  .לביתוישוחרר הרב , ואם הכל יהיה בסדר, והוחלט שמיד במוצאי שבת תבוצע בדיקה נוספת, מרן הסכים
לפרוץ את 'חיפש עתה כל דרך אפשרית כיצד , שגורל ההחלטה על אימו היה תלוי על כתפיו, הבחור הצעיר
הרופאים והעוזרים הרחיקו את כל . ולא הצליח .כדי לשאול אותו מה לעשות, ולהגיע אל הרב אלישיב' המחסומים
  ?מה-ומבקש לשאול דבר, ומי יסתכל על נער צעיר העומד מן הצד. והשואלים הפוטנציאליים, הסקרנים

מצווה שלו הכין את הפרשה -וכיוון שבשבת הבר', יתרו'בשלב זה נזכר הנער שהשבת העומדת בפתח היא פרשת 
הנער הצעיר מחליט שהדרך . דיין במוחו והוא ידע לקרוא את הפרשה היטבהיו הטעמים זכורים ע, בצורה מושלמת

  .הקריאה לפניו בשבת... י"להגיע אל מרן תיסלל לפניו ע
, והציע את עצמו לקריאה בתורה, ש"שהיו צמודים אל הגרי, י אפרתי ואל הרב דוד וייסנשטרן"הוא ניגש אל הגר

אבל לאחר שהודיע להם שהוא יודע , מדובר בנער צעיר מאודשכן , והגם שבתחילה לא ראו את הצעתו בעין יפה
  .ש בשבת"קורא במניין של הגרי-הסכימו שהוא יהיה הבעל, לקרוא את הפרשה בכל דקדוקיה וטעמיה

  .17-א נהנה מאוד מהקריאה של הנער בן ה"מרן שליט, ואכן
         וביקש שידריכנו , שנתקל בהוסיפר לו על הבעיה , לאחר התפילה ניצל הבחור את ההזדמנות וניגש אל הרב

  .צבעוני כדי שיבדוק בעצמו את האמא' מרן הרב אלישיב הבטיח לנער שידבר אישית עם הפרופ. מה לעשות
לאחר שהרב , והחליט שיש לעשות צינתור, את אימו של הנער' בדק הפרופ, לאחר הבקשה המיוחדת של מרן, ואכן

              . והציל בכך את חייה של האמא, עוני בעצמו את הצינתורצב' ביצע פרופ, אלישיב בירך את החולה
  .ויומיים לאחר מכן שבה לביתה, הצינתור עבר בהצלחה

ש אלישיב בבית החולים "אולי אפשר לומר שמן השמיים השאירו את מרן הגרי, בניתוח הנתונים שנעשו לאחר מכן
     כדי שיאזין לקריאת התורה של הבחור , )חר הבדיקהכיוון שעקרונית הוא היה יכול לחזור לביתו מיד לא(

הקריאה שלא ניקראה  .הנכבד שיבצע את הבדיקה' ולבקש מהפרופ, ויוכל לתת לו עצה וברכה, שוויתר לחבירו
  .)ברכי נפשי ('אמא חדשה'קיבל בזכות זה , ומי שוויתר על הקריאה. ניקראה עתה לפני פוסק הדור, בזמנו

  .ה יושב ומזווג זיווגים" הקב].נ, כד[" יצא הדבר' מהה"
לבסוף החליטה הבחורה כי אינם . שמעון נפגש מספר פעמים עם לאה למטרת נישואין .מעשה שהיה כך היה

, שהיה בעל מידות מושחתות, החליט שמעון. למורת רוחו של הבחור, ולכן הפסיקה את פגישותיהם, מתאימים
להשיב לו 'והמתין לרגע בו יוכל , שלדעתו גרם לו עוול, ראובן חבירוהחליט להתעלל אף ב, בנוסף לכך. לנקום בלאה

, והרבה לדבר בשבחה, )לאה(ניגש אל ראובן והציע להיפגש עם בחורה טובה מאין כמותה ? מה עשה... 'כגמולו
בעוד שהאמת היתה שמעולם לא הציע (, והבחורה הסכימה להיפגש עמו, והוסיף שכבר הציע להוריה את השידוך

הסכים להיפגש עמה בתאריך ובזמן ששמעון הודיע לו שסיכם , לאחר שבירר ראובן אודות הבחורה). השידוךאת 
עודה מתדפק הבחור על בית בשעה היו, שהיה במקום רחוק מאד מביתו, ראובן הגיע לבית לאה.עם הוריה
ה בטוח שהאבא אבל הי, הבחור תמה על עצם השאלה. ושאלו למבוקשו, הבית פתח את הדלת-בעל .המשפחה
  . "אני הבחור שהציעו לכם לשידוך "...ולכן הוא עדיין לא אוחז במה ובמי מדובר, לקראת הפגישה מתרגש

  . אבי הנערה אמר ,"?טעית בכתובתכנראה ש? על מה אתה מדבר! ?הצעה! ?שידוך"-
   .  דמו נשפך.הבחור החוויר והסמיק חליפות

  ... נודע הסוד, בחור נקב בשמו של השדכןוכשה. האבין י התענ,"?ימי הציע לך את בת"
, לא יכול היה לראות בצערו, שהיה אדם נח מאוד מטיבעו, בעל הביתו ,דכא-עדומבויש  עמד בפתח נבוך ראובן

, השניים שוחחו זמן רב.  ייכנס ויטעם משהו-באומרו שאם כבר בא בצל קורתו , לביתוכבוד -והזמינו להיכנס אחר
אולי לא כי , חשב האיש בלבו . התברר כי הוא עונה לתואר תלמיד חכם וירא שמים.והאב התפעל מאד מהבחור

השידוך שהתקיים בתחילה בצורה של  ...ואז הוא מחליט להפגישו עם בתו .ה את הבחור לביתו" הקבגלגללחינם 
  ...לאחר כמה פגישות התארסו בני הזוג בשעה טובהו, התברר כהצעה של לכתחילה, דיעבד

שהרי רק מחמת מעשיו נוצרה ', דמי שדכנות'ומיהר לבוא ולתבוע מהצדדים לשלם לו , בר לשמעוןעתה נודע הד
    ?עם מי הדין.. .הצדדים סרבו בתוקף לשלם לו' ברור שב, אולם. שהביאה לביצוע השידוך, ההיכרות ביניהם

  :והשיב לנו כדלהלן, א" שליט הגאון יצחק זילברשטייןר"שאלנו שאלה זו את מו
היורד לתוך "כי מקור החיוב לתשלומי דמי שדכנות הוא מדין , )ז"ק קי"ז ס"פ' מ סי"חו(א "בבאור הגרמבואר 

אך כאשר , שעל בעל השדה לשלם לו הוצאותיו מאחר והתכוון להשביח את שדהו, .)א"מ ק"ב" (שדה חבירו ונטעה
  ). ב"א סק"שצ' מ סי"חו(ך "כמבואר בש, אינו חייב לשלם לו, לא התכוון לכך

,  ליצירת קשר בין בני הזוג- שהרי לא היתה לו כל כוונה לעשיית שידוך , בנידון דנן לא יקבל שמעון מאומה, ממילא
) 'נ, ד"בראשית כ(יצא הדבר ' שמהאלא , כוונתו היתה לבזות ולהלבין את פני חבירו ואת משפחת הבת, אלא להיפך

 לפיכך פשוט שלא יקבל ולו, 'נקמן'אלא כ' שדכן'ומכיון שלא פעל כ,  מהשמים סובבו שממעשה זה יצא שידוך-
  ).והערב נא (!אגורה שחוקה

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"זוור  קודסיה בת כשנ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"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"זנ טובה בת כורשיד "לע

 .נפטרי עם ישראלכל נ "ולע, ל" זמולוק בת טורןנ "לע, ל" זמרים בת קודסיהנ "לע, ל" זראובן בן דולתנ "לע, ל" זתריונה בן אסנ "לע, ל"נ ציון סלים בן ננה ז"לע

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון



 

 
 
 
 
 
 
 
ויספר העבד  ... ויצחק בא מבוא באר לחי ראי והוא יושב בארץ הנגב"

 )זס"-כ"ד ס"ב(                                         ".     ויבאה יצחק האהלה ... ליצחק
 

 מוסר עצום
 

באר 'אין ספק כי היה מרחק רב בין ' בן הרמב"ם: אברהם נוכתב רבי
מם של אברהם ויצחק. והיה יצחק רגיל להפרד וובין מק 'לחי ראי

בשל דבקותו  ,אל הבאר ,ממקום מושבו וללכת אל המדבר
דרך הצדיקים כ ,בעבודת הבורא וחפצו לבקש את ההתבודדות

 והיה מתעכב שם זמן קצר וחוזר אל מקום מושבו. ,והנביאים
 

ו סיפר לנו הכתוב כי הפגישה של יצחק ורבקה היתה בזמן חזרת
 ולא בזמן הליכתו לשם. יצחק מן הבאר של

 

לבעלי דבר זה מלמד אותנו כפי שאני מבין ונראה לי, כדי להודיע 
 ,והגיערבקה ואליעזר התורה שיצחק לא חזר מעבודתו בגלל ש

 הלךלפיכך  ,פגישתו עמהם אחרי שגמר עבודתו האלא הית
 תו לא היה חוזר מן עבודתו!כאילו היה פוגע בהם בהליש ,הםעמ

 

שאינו נעלם ממי שיש לו  ,בזה תועלת מוסר לכל לומדי התורה
 )שם (רבינו אברהם בן הרמב"ם עה"ת                                      '!השגה והבנה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 עסקם תחילה ודרכם היתה להשהות את הנישואין מפני -ואברהם זקן "

 (רבינו אברהם בן הרמב"ם עה"ת כ"ד א')    בהשגת השלימות אשר חשובה יותר!"

 
להשיא את  ,בשעה שבחר אברהם אבינו באליעזר לשליחות

"המושל  -"זקן ביתו"  -בו שלשה תארים: "עבדו"  ויצחק, נאמר
 בכל אשר לו", כמובן שבכל תואר יש מעלה מיוחדת וענין אחר. 

 

להבין, מדוע בחר אליעזר להציג את עצמו לפני בתואל אם כך יש 
 !ולבן דווקא בתואר "עבד אברהם אנוכי"?

 

יתכן לפרש, אליעזר רמז בזה, היות ואני עוסק בענין קשה, בעסק 
, לכן הזיווג שעליו אמרו חכמים "וקשה לזווגם כקריעת ים סוף"

 אני מכוון לנגדי את שמותיו יתברך, שעל ידי כוונה זו אצליח
 בתפקידי בשליחותי הגדולה הזו.

 

כמנין שמותיו של  405"עבד אברהם אנכי" עולה בגימטריא 
 י.-נ-ד-י, הוי"ה, א-ד-הקב"ה: ש

 

, 405וקשה לזווגם כקריעת ים סוף", "קשה" עולה בגימטריא "
, שת שמותיו יתברך אפשר לזווגםורמז שעל ידי הכוונה בשל

 .שהוא כקריעת ים סוף פאע"
 

 "שניסה אליעזר את רבקה נאמר "והאיש משתאה בשעה ,לפיכך
כיוון בשלשת שמותיו של הקב"ה אליעזר כי . ולא נאמר 'והעבד'

 י.-ד-שוי"ה, הדנות, א :של תיבת "איש" הרמוזים בראשי התיבות
 

ואברהם "והנה תחילת פרשת זיווגו של יצחק פותחת בפסוק 
 !405ם כן בגימטריא געולות  "ואברהם זקן"התיבות  "זקן

תורתנו הקדושה שהצלחת שליחותו של אליעזר היתה  רומזת
 בכח השמות הקדושים הללו! 

 )רבי שלמה לוינשטייןהרה"ג צבי קריזר ורבי  מהרה"גב. ("עלי ורדים" סוטה                                

 

 
 
 

 "ואברהם זקן בא בימים"
 

 נינו של רבי נתן מברסלב ,הגאון החסיד רבי אברהם שטרנהרץ
דמות פלאים. מזיגה מפוארת של למדנות עצומה, בקיאות  היה

  בכל חדרי תורה, נגלה ונסתר, בעל רגש עצום.
 

 "!אברהם היה בקי בפרי מגדים יותר ממה שאתה בקי באשרי"רבי 
 

תקופת נעוריו עברה עליו בשקידה מופלאה, בעיון נמרץ, יומם 
ולילה. כאשר קרב מועד נישואיו, בגיל שש עשרה, החופה 
נדחתה על פי בקשתו בשבועיים ימים, על מנת שיוכל לסיים את 

 יום הש"ס!הש"ס שנית. ואכן, ביום חתונתו ערך רבי אברהם ס
 

 

 פשט ב"בא בימים"
 

 'התמדה שאין לתאר!כזו בכל זמן ועת היה לומד בכזה חשק ו'
מדי לילה להשכמת חצות, לומד בחברותא עד  קםחייו היה  כל

ותיקין. לאחר התפילה שקע בלימוד מספר שעות. לאחר מכן 
היה טועם משהו. כל ימיו הקפיד מאד על פת שחרית וראה בה 
כח לעבודת היום כולו. מיד לאחר הטעימה שב ללימודו, בלא 

 למוש ממקומו עד לתפילת מנחה סמוך לשקיעה.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
בזקנותו, מיד אחר תפילת שחרית היה הולך לאכול פת שחרית. 
ותיכף ומיד היה חוזר לבית המדרש בקטמון להמשיך בלימודו 
ושיעוריו הקבועים. כשהיה נכנס עם מקלו בידו היה אומר בכל 

 יום חדש לפנינו!" –"אנייער טאג יום בהתפעמות חדשה: 
 גליון י"א) "("ניצוצות              כי זה יום חדש לגמרי! ,כאומר שצריך לנצלו

 

את רבי אברהם  מסר בזקנותו' אברהם שמעון בורשטיין שליט"א: הר"רסיפר 
 :דאג לכל צרכיו באומרושהיה תלמידו ו ,רבי נחמן ,אבילדירתו 

 "כמה צריך לשלם?" :ושאל התפלא י. אב"צריך לשלם עבור זה"
 

 ,שנהרבי אברהם השיבו: "בדירה הזאת לומדים את הש"ס כל 
ארבע חלקי שו"ע מדי שנה, מדרש, זוהר, ספרי רבותינו 

 "הקדושים ועוד ועוד. התשלום שלך הוא להמשיך בזה...
 

סיים את הש"ס תשע עשרה בורשטיין נחמן  הרה"ח רבירבי נחמן ענה לו: 'אני אשתדל לקיים את זה...' נציין כי '
 ללמוד יותר ממאתיים פעם!"כבר "את המשניות סיימתי לפני פטירתו סח לאחד מילדיו: מה פעמים, וזמן 

 

: "חייל בצבא לא יכול , אף בימי זקנותותדיר היה על לשונו
 )כ"ג גליון "("ניצוצות                                                 כמות!"ולעשות ח

 

סיפר הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, שבהיותו בחור צעיר בל"ג 
בעומר במירון עמד בציון סמוך לרבי אברהם. לפתע החל לשרור 

 האדמו"ר ה"אמרי חיים". הגיע דוחק כי למקום 
 

רבי אברהם לא הרגיש בכלום מרוב דבקותו והשתפכות לבו. 
היה שאולם רבי יעקב מאיר חשש שידחפו את רבי אברהם, 

ישיש ונמוך קומה וחלילה יקרה אסון. נעמד סביב רבי אברהם, 
 שם את שתי ידיו על מצבת הציון ואחז בכח שלא ידחקוהו. 

 

ואז שומע הוא את קול תפילתו של רבי אברהם שמבקש: 
ואני כבר זקן מאד, אני מבקש שלא אפול חס ושלום  "היות

 תי!"למעמסה על אף אדם, שאוכל לשרת את עצמי עד יום מו

  פרשת חיי שרה
  547גליון 

 

 בכל עניני העלון
 וזנבליטרתנאל נ
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 לע"נ מרת עליזה ב"ר שמחה

 ו חשון"ה, נלב"ע כ"(סאלי) פלס ע

 
 יששכר לע"נ מרת דבורה ב"ר

 ט חשון"כ, נלב"ע ה"אליהו בוטנויזר ע



 הגאון הצדיק רבי שמואל שפירא היה קורא לרבי אברהם
 לרוב גדלותו בתורה ועבודה.  !'דער גרויסר ר' אברהם': שטרנהרץ

 

אחרי  רבי אברהם חדרו שללשפירא כשנכנס רבי שמואל 
מד והסתכל במקום המסומן ולהיה בו  "ע, לקח את השופטירתו

מה מאד השתומם שהיה זה בסימן צ"ג, כמנין  .בו אחז בלימודו
 שנותיו הקדושות של רבי אברהם! 

 

אברהם" שהוא הפירוש אותו למד רבי  מגן" :הוסיף ואמר
אברהם בעיון ועמקות נוראה, הוא גם בגימטריא צ"ג, כמנין 

 גליון י"א) ""ניצוצות(                                                               "שנותיו, והוא פלאי!

  
 עוד "ואברהם זקן בא בימים"

 

ציון. אחדים קמו ארץ יהודי הולנד התייחדו בגעגועיהם ל גם
בגולה  הענפה ועשו מעשה, עזבו את בתיהם הנוחים ומשפחתם

ועלו לחונן את עפר הארץ בקדושה וטהרה. הגיעו לירושלים 
 וקבעו בה את משכנם, חרף הקשיים והתלאות שהיו כרוכים בזה.

 אחד מאותם יחידי סגולה נמנה הגאון רבי אברהם האס.
 

בשנת תקע"ז חפץ רבי אברהם לעלות לארץ ישראל עם רעייתו. 
תן את בתו לשם כך ביקש אישור מיוחד מאת מלך הולנד לח

 ..הייתה אז כבת ארבע עשרה. אבגיל מוקדם, הי לקלהאהצעירה 
האישור אכן ניתן והיא נישאה עם הגאון רבי שמואל הירש. מיד 

 אחר כך עלו רבי אברהם ורעייתו לירושלים והתיישבו בה.
 

מכתב מיוחד רבי אברהם ונטמן בהר הזיתים. בשנת תר"א נפטר 
לייב גולדשמידט שעלה אף הוא על ידי רבי יהודה  הולנדנשלח ל

 מאמסטרדם ומונה על ידי בית הדין בירושלים לאפוטרופוס על 
נכסי רבי אברהם. במכתב הוא מודיע לבני המשפחה על פטירת 
 ראש משפחתם. וצירף את הדו"ח על עזבונו שנערך בבית הדין.

 

לענין גשמיות דווקא הוא ההעדר  אף כי לא יום בשורה הוא,"
כזו בארץ  –דבקות הנפש  -למו, אך מי יתן כי כולם יזכו למיתה 

המיתה ו ,הקודש, כי ידוע שבארץ הקודש אין מיתה רק דביקות
 כמובא בזוהר הקדוש ... ,ותועל ידי מלאך המ אינה

 

שכל ימיו היה עוסק בתפילה ובוודאי " ואברהם זקן בא בימים"
... והקב"ה  כמפורש בזוהר על אותו פסוק שלונשלמו הימים 
 )ופסק ב"ד בענין עזבונו("שמואל בקוראי שמו" עיי"ש צילום המכתב    "  ... יגדור פרצתם

 
בפנקס ה"חברא נכתב  שהיה מכונה רבי שמואל באסתנו על ח

"איש צדיק, קדוש מרחם, מופלא  :קדישא" של אמסטרדם
 בקי בנגלה ובנסתר ..."  ,במידות

 

ווה על יבה צהוא כתב צוואה  .לק לבית עולמותבשנת תר"ג נס
דהיינו הגוף עם מלבושי  ,"ויקברוני בקרקע :ענייני קבורתו

 ".התכריכים וטלית כשאר אנשים, אבל טמון בקרקע בלי ארון
"אונד איהר שאענד קלוג ... אתם הרי  :וכאן הוסיף באידיש

 פקחים להעביר את תחתית הארון לצידו..."
 

וכאן בצוואתו  .החוק בהולנד חייב לקבור את המת בתוך ארון
ציע להם איך לעשות זאת מבלי שהדבר לכן הכתב לא לנהוג כך, 

יידיש, ככל הנראה בכדי היתגלה... את החלק הזה כתב בשפת 
 (שם)                                                      . ..שלא יובן לעיניים זרות

  
  '.ן את הכסףול אברהם לעפרווישק - זת קברומלא יתננה לי בתוככם לאחבכסף '
 

בין איש בין אישה צריך ליתן י"א זהובים  -עניני קבורה  -וורמייזא 
להקדש תיכף אחר ה"שלושים". עשרה זהובים עבור הקרקע 
והוצאות הקבורה, וזהוב אחד לכותבו בפנקס הזכרת נשמות 

  .פרהסמוחקים אותו מתוך  ולהזכירו שנה אחת. ככלות השנה
 

אבל אם הוא אמיד ובעל יכולת כופין אותו ליתן עוד עשרה 
 ח"ב)"מנהגות וורמייזא" (                  זהובים, ומזכירים אותו עד עולם.   

 
אין השמש קורא "צו דער מצוה" עד שהביאו  - מנהגי וורמייזא

 (שם)יורשי המת משכון לגמילות צדק על פרעון הקבורה.            

 
 .הג"ר רבי אורי וינברג מיקירי קרתא דירושלים ירא אלוקים היה

שטר המכר של מקום קבורתו היה תלוי על הקיר בביתו ליד 
 )("החומה"    .'המיתהלעולם יזכיר לו את יום 'מיטתו, כמאמר חז"ל 

 ב' קטנה"... -"ולבכותה 
 

 ציווי הנפטר למעט בשבחים
 

המיקל שלא לשמוע לו לא  –גדול הדור שציווה שלא יספידוהו 
הפסיד. רבינו ה"נודע ביהודה" אמר בעת הספדו על ה"פני 
יהושע" שאף שציווה שלא להספידו אין שומעים בזה למי שהוא 

ה"תשובה מאהבה" דן בזה בעל רבן של כל בני הגולה. תלמידו, 
 א') יו"ד שד"מ (פת"ש         וכתב שאין לו היתר ברור לבטל דברי המת.

                  

אף שציווה שלא להספידו.  ,רבי עקיבא אייגרמרן וכן הספידו את 
הגם  ,רבי יצחק בלזרהגאון רבי חיים ברלין הספיד את הגאון 

. וטעמו, שהספד ובכי הם שני ענינים, כמו שציווה שלא יספידוהו
שמצינו בתורה "לספוד לשרה ולבכתה". בכי הוא על ההעדר 

תו. אם נשמע אליו זה שלא לדבר והאבידה שהגיעה לנו במית
 )'("פני ברוך" ג' ס"ק ילא ציוונו כלל. חסרון בשבחו, אבל שלא נבכה על ה

 

הנהוג, גדול שציווה שלא להספידו, בפניו  :ב"גשר החיים" כתב
מספידים בקיצור אמרים, או שאין מדברים כלל בשבחיו, 

 (י"ג ג')   ומדברים בעניני התעוררות ושלא בפניו אין מספידים אותו.

  
 (סוטה לג:) מערת המכפלה. - 'הלך ונשתטח על קברי אבות'

 

נוהגים להתפלל על קברי אבות, ויש הנאה למתים שבניהם ואוהביהם 
 ("פני ברוך" ל"ז א') באים על קברם להתפלל עליהם ולבקש טובה לנשמתם.

 

ונוהגים לבקר קברי אבות, קרובים וצדיקים להתפלל שם על כל 
 (שם ט"ז)וכן להתפלל על חולים.  ,תבוא על הכלל והפרטצרה שלא 

 
כי זכות גדול הוא להשתטח על קברי צדיקים. וכתוב בספרים 

בערבי  ,שעיקר זמן השתטחות על קברי צדיקים הוא בערב ר"ה
 ראשי חודשים ובט"ו לחודש.

 

וטוב ומועיל מאד ההשתטחות על קברי צדיקים לכמה ענינים, 
 ,כות לתשובה באמת ולהנצל מכל הצרותועל ידי זה יכולים לז

 ("מטה אפרים" "אלף המגן" תקפ"א ק"י)בגשמיות ורוחניות!                           

 
תפילתו של הגאון הצדיק רבי יצחק נתן קופרשטוק, משופרי 
דירושלים עשתה לה שם גדול. רבים היו באים אליו שיזכיר שמם 

בכל יום שישי היה נוסע לקבר רחל אמנו ואמר שם כל בתפילתו. 
 התהילים משך שלש שעות בבכיות גדולות, ללא הפסק דיבור! 

 

ומר כל היה נוסע למערת המכפלה ל ראש חודשבכל ערב 
 . .. התהילים. בשבת מברכים היה מרבה ביותר באמירת תהילים

 

  )בפניא דמעלי שבתאפר' חיי שרה רבי יצחק נתן עלה לשמי רום בערב שבת  -("נפש נק"י וצדיק"

 
 "םשבת מברכי"השבת 

 

 ם:מוסיפיכסלו  את חודש םכשמברכי ,מנהג הספרדים באלג'יר
 ("זה השולחן")     .                                       המופלא בניסים" -כסלו "
 

"בכל שבת . לרביעי בכל שבת מברכיןאש הקהל עולה לתורה ר :טאייזנשט
 )א"נ "מנהגי הקהילות(" .מברכין ידרוש הרב מוסר בבית הכנסת אחר תפילת מוסף"

 
בשבת מברכים לנגן  מויז'ניץ כשהנהיג האדמו"ר ה"אמרי חיים"

ב"יחדשהו", כי בויז'ניץ לא היו מנגנים וכדי שלא תשתכח 
החסידים  חסידות דז'יקוב הנהיג הרבי לנגנו. ניגש אחד מן

 ?!""יחדשהו"את הרבי: "הלא הסבא קדישא לא ניגן  ושאל
 

ענה לו הרבי: "אבא לא חיקה את אביו ואני איני מחקה את 
 )אור חיינו"" - רשימות הגה"ח רבי מנחם ארנסטר(                                                       אבי!"

 
ולא היתה במזל טוב שנולדה לו בת  ,מעשה בידידי הרה"ג רמ"ו

... השבת בה קרא מסוייםשם בלקרוא לה  וכדומהלו מחוייבות 
. החליט לתת שם מעין המאורע, םלה שם היתה שבת מברכי

בתפילת ברכת החודש מוזכר 'טובה וברכה'. עלה לתורה 'ויקרא 
 שמה בישראל טובה ברכה'.

 

שש התיבה 'טובה' בברכת החודש הוזכרה כי לאחר מכן הראוהו 
פעמים, והיא הנולדת במזל טוב היא השישית במספר בביתו כן 

 ("נר לשולחן שבת")ויהי לפלא.                                                    ...ירבו
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 בס"ד
 
 
 
 

                                                                                     
 "נשים במאי זכיין?" - חיי שרהפרשת 

א ַאְבָרָהם ִלְסֹּפד ְלָׂשָרה וַוָּיבֹ  "על הפסוק בפרשתינו 
בראשית רבה כג, ב) שאלו רבותינו במדרש (" (ָתּהוְוִלְבּכֹ 

נח, ה) מהיכן אברהם בא? התשובה היא מהר המוריה. 
מעיר כאן בעל "הדרוש והעיון": כאשר רצה אברהם 
להספיד את שרה ולספר על מעלותיה, ציין בדווקא את 
מעשה העקידה שהיה על הר המוריה. אם שמחנכת את 

זו אם הראויה  –בנה שמוכן למסור את נפשו על קידוש ה' 
רבות. וזהו ששאלו "מהיכן בא?", היינו  להתברך במעלות

מאיזו נקודה בפרשת חייה ניגש אברהם להספידה, על 
איזו פעולה התעכב במיוחד? התשובה היא "מהר 
המוריה"! מהמאורע שנתרחש על הר המוריה זה שימש 

כאשר הבן מוכן למסור נפשו על קידוש לו חומר להספד. 
דלה בן כזה. ם האומה שגיה' בוודאי שמאחוריו עומדת אֵ 

ם להקרין יראת שמים, מעשיה ואורח בדמותה יכולה האֵ 
חייה משמשים דוגמא לילדיה וממנה הם יונקים 

 הנהגתם.
כתב, כי על תפקידה של האישה  "דרך עץ החיים" בספר

בחינוך הבנים לתורה ועל חלקה העצום בהנחלת התורה 
מדור לדור, למדים אנו מדברי הגמרא (ברכות יז.). 

ם מביאה את שאלתו של רב לרבי חייא: נשים הגמרא ש
במאי זכיין?  היינו במה זוכות הנשים לעולם הבא? 
ומשיבה הגמרא: בכך שהן מוליכות את בניהן לתלמוד 
תורה, וכן בזה שמאפשרות לבעליהן ללמוד בבית המדרש. 
לכאורה, טעונים דברי הגמרא ביאור רב. שכן, אומנם 

אולם האם לא מצאנו נשים אינן מצוות בתלמוד תורה, 
להן שום זכויות אחרות?! הלא מצוות המה בכל מצוות 
לא תעשה ובמצוות עשה שלא הזמן גרמן. ואם כן, מדוע 
הגמרא כה תמהה "נשים, במה זוכות?" ומדוע אין היא 
משיבה בפשטות, כי הן זוכות לאור העולם הבא בכוח 
מצוותיהן שהן מקיימות בעולם הזה? התשובה היא 

מצוותיהן בעולם הזה הן תקבלנה שכר בעולם שבעבור 
הבא אולם ישנו שכר מיוחד והוא תחיית המתים לעתיד 

לבוא בוא זוכים אך ורק על ידי עסק התורה. וזהו  
ששאלו רבותינו בגמרא הרי האשה איננה מצווה בלימוד 
התורה כמו הגברים אם כן מהיכן תהיה לה זכות לקום 

שכאשר האישה  בתחיית המתים? ועל זה הם השיבו
שולחת את בניה ובעלה לבית המדרש יש לה חלק 
בתורתם. אכן, גם אם הנשים מעוטרות בקיומן של מצוות 
רבות, עדיין זקוקות הן לאור תורה כדי לקום לעתיד 

 לבוא, בתחיית המתים. 
אכן כן, נשות ישראל הן עמוד התווך של החזקת התורה 

תורה הקדושה, בישראל. וזאת מניין לנו? בשעה שניתנה ה
ֹּכה נצטווה משה רבנו כך מפי הגבורה (שמות יט, ג) "

". משה רבנו נתבקש ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב ְוַתֵּגיד ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל
על ידי הבורא לדבר תחילה אל הנשים, הלא המה "בית 
יעקב", ורק לאחר מכן לפנות אל הגברים, הם "בני 

מסרה התורה ישראל" . ונשאלת השאלה מדוע? מדוע נ
תחילה לנשים ואחר כך לגברים? האם אין זה מן הדין, 
שהגברים יקדמו לנשים בקבלת התורה? הלא הגברים 
מצווים בעיקר על לימוד תורה, יומם ולילה, ואילו הנשים 
פטורות הן מלימוד התורה, ולכאורה הגברים הם שהיו 

אחר שהם שייכים בה  –צריכים לקבל את התורה תחילה 
בנו יונה, באיגרת התשובה (תחילת הדרש יותר! ר

השלישי) עמד לבאר זאת כך, בלשון מופלאה "מפני שהן 
שולחות בניהן לבית הספר ומשימות עיניהן על בניהם 
שיתעסקו בתורה ושומרות אותם שלא יבטלו מן התורה 

 ומלמדות אותם יראת חטא בילדותם וכו'. ונמצא על פי
 
 

מסבבות התורה  הדברים האלה, כי הנשים הצנועות
והיראה!". הרי מבואר לפנינו בדבריו הקדושים של רבנו 
יונה, כי חלקן של הנשים במסירת התורה מדור לדור עצום 
ורב. הן הן, הנשים הצנועות, מסבבות את התורה ואת 
היראה. תורתנו הקדושה עוברת מדור דור בזכות נשות 

ות ישראל, נשות החיל, המגדלות את בניהן לתורה ומשגיח
עליהם, שיצעדו בדרך ה'. ממילא, מובן היטב מדוע משה 
נצטווה רבנו למסור להן תחילה את דברי התורה, משום 
שהן מסבבות התורה והיראה ולהן נאה ויאה לקבל תחילה 
את התורה, על מנת להעבירה כראוי אל הדורות הבאים, 
ובזכותן התורה משתמרת ועוברת מדורי דורות, מימות 

היום הזה ועד סוף כל הדורות. הנשים,  משה רבנו ועד
העושות ימים ולילות בחינוך הבנים, בהשגחת עיניהן 
עליהם, משמשות כבסיס איתן ואדיר לקיומה של התורה 
הקדושה בשרשרת הדורות, דור אחר דור. אכן, האמהות 
אינן מסייעות בלימוד התורה רק באופן חלקי וצדדי, בכך 

הלימודים. לא ולא! הן  שהן מצעידות את בניהן אל מקום
שותפות מלאות ללימוד התורה, הן משגיחות על הבנים 
ומעודדות אותם, מדריכות אותם ומנחילות להם יראת 
חטא בילדותם. את השפעתה העצומה של האם על ילדיה, 
אף יותר מהשפעת האב, יש לבאר בשתי דרכים: הנה ידוע, 

אה כי האם היא סמל האמון בעיניו של הילד. הילד רו
באמו דמות אמינה ונערצת. השפעה זו הינה מרכיב חשוב 
בעיצוב אישיותו של הבן, ומכאן תפקידה החשוב עד מאוד 
בהנחלת ערכי אהבת התורה ויראת שמים. באופן נוסף, 
מעשי יותר, האם נמצאת בקרבת ילדיה הרבה יותר מאשר 
האב, וממילא השפעתה עליהם גדולה יותר. בידיה נמצאת 

שגיח על הבנים והבנות, לעורר את ליבם האפשרות לה
לאהבת תורה ויראת שמים ולהנחות אותם בדרך התורה, 

 כרצונו של הבורא. 
כן, גם לכל אותן נשים שאולי עדיין לא יכולות לממש את 
'מאי זכיין' מסיבות שונות: אם ירצו, יוכלו גם הן לקחת 
חלק בתורה. הסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו 

'הרבה בנות יש לי ברוך ה', אך לבנים לא זכיתי. טב. הי
בעלי שיחיה משמש במשרה תורנית באחת הישיבות 
בארץ וכשאני 'מתלוננת' באוזניו על שאיני יכולה לקיים 
את 'נשים במאי זכיין' בשלמות, כי אני משלחת רק את 

שלך,  –בעלי אך לא את בניי ללמוד, הוא אומר לי 'שלי 
גם שלך'. אבל אני, מה  –למידי וכל מה שלומדים ת

לעשות, לא הסתפקתי בזה ורציתי לעשות עוד משהו למען 
התורה. וככה המשכתי לחפש לי זכויות נוספות. יום אחד 
כשחזרתי הביתה, ראיתי שני אברכים מה'כולל' הסמוך 
יוצאים לקיוסק, סימן שצמאים הם וחסר להם משהו 

בכריכים,  מתוק. אני בטוחה שנשותיהם מציידות אותם
אך למה לא באמת שיהיה להם, ללומדי התורה האלה, 
פינת שתייה חמה ומאפה מסודרת? למחרת השכם אפיתי 
פסי שמרים חמים, גדושים בשוקולד. צירפתי מפיות, 
כוסות קלקר לשתיה חמה, חבילת סוכר, קופסת נס קפה, 
אבקת שוקו והורדתי למטה. אחר כך עליתי שוב וסחטתי 

במסחטה ידנית עד שהצלחתי למלא שני ערימת תפוזים 
בקבוקי מיץ תפוזים סחוט. קיררתי במקרר, ושוב ירדתי. 
האברכים כל כך התלהבו ושמחו, עד שהחלטתי לעשות 
זאת בקביעות. שעה לפני השעה הרגילה בה תמיד העיר 
אותי השעון הביולוגי, מעיר אותי עכשיו השעון המעורר. 

שמרים לתנור ונעמדת אני קמה, מתפללת, מכניסה עוגות 
לסחוט תפוזים. הראש כולל 'תפס' אותי ביום מן הימים 

 בפתח והודה לי 'האברכים לומדים ביתר חשק, ודקות
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יקרות של ביטול תורה בגלל יציאה לקיוסק לחפש משהו 
קר נחסכו בזכותך. אבל האם זה לא מטריח את הרבנית? 
לסחוט כל בוקר תפוזים? האברכים ישתו בשמחה גם 
מיץ מבקבוק קנוי. הוא התנצל וחש לא בנוח על שלא 
עלה בדעתו להסדיר שתיה קרה לאברכים קודם. אף 
רצה לממן מכספו את העלות. אך אני ביטלתי את דבריו 
בכל מכל והסברתי לו שכבר שנים אני מחפשת להוסיף 
לי זכות וחלק בתורה. וזה שאני עומדת לסחוט תפוזים, 

רבה בריאות, ואברכים וה Cזה כי יש בהם ויטמין 
שלומדים תורה במשך שעות רצופות ביום, צריכים כוח. 
ואת הכוח הזה אני רוצה לתת להם. זה סיפורי הקטן על 
חלקי בתורה ופרסמתי זאת כדי לומר לכל אותן נשים 
שאולי גם לא יכולות לממש את 'מאי זכיין' מסיבות 
 שונות: אם תרצו, תוכלו לקחת חלק בתורה גם אתן. רק

 תחפשו סביב ותיכף תמצאו'.
עם ישראל לדורותיו זכה לגדל בתוכו נשים שבאהבת 
התורה שלהן ובכוח מסירות נפשן גידלו תלמידי חכמים 
מופלגים, מתוך תמיכה מוחלטת והתמסרות להסרת כל 
עול מעל שכמם לכל אורך הדרך, מבלי לדרוש דבר לעצמן. 
 לא פעם כרוך היה הדבר במאמץ רב, אולם דבר לא
הרתיע אותן, אדרבה, רואות היו בעצם הטירחה זכות 
עצומה, ומודות על האפשרות שנתן להן הקדוש ברוך הוא 

רבי אליהו לופיאן זצ"ל ליטול חלק בתורתו הקדושה. 
העיד כי בזמן מלחמת העולם הראשונה רעבו הוא 
ורעייתו הרבנית ללחם. כל השכנים שלחו לקרוא לבנים 

להפסיק ללמוד ולצאת  שלמדו בישיבות, הורו להם
לעבוד כדי להשתתף ככל יכולתם במאמץ כלכלת הבית. 
תשעה בנים היו לה, לרבנית לופיאן, אולם בשום פנים 
ואופן לא הסכימה שיעזבו את הישיבה אפילו לשעה 
אחת. השכנות, אשר הבחינו מקרוב ברעב הנורא ששרר 
בבית, טענו כלפיה "למה אתם מתייסרים כל כך? מדוע 

קוראים לשניים או לשלושה בנים, שיבואו וישאו  אינכם
מעט בעול הפרנסה?!". "כעת אינני רוצה שהבנים יעזרו 
לי" השיבה הרבנית בעוז רוחה "משום שיודעת אני כי 
יבוא זמן ובו אהיה מוכרחה לקבל את עזרתם... זוהי 
הסיבה לעקשנותי להשאיר אותם בישיבה, אני פשוט 

שבעולם האמת אזדקק רוצה שהם יוכלו לעזור לי כ
לעזרתם... ואומנם, סיים רבי אליהו, כאשר נפטרה 
הרבנית שלי הייתי העשירי למניין שעלה על קברה... 
והבנים, שאת כל חייה הקדישה עבור למודם, אמרו 
קדיש אחריה ולמדו משניות, ובוודאי יש לה כעת הרבה 

 נחת מהם!
, אהבת התורה הזו אינה נחלתן של נשים גדולות בלבד

אלא גם של נשים הנראות לכאורה פשוטות, אולם 
מתגלות במלוא עוזן ותפארתן ומותירות את כל מי 
שמתבונן בהן משתאה למול כוחות הנפש האדירים 
הטמונים בהן, ואל מול הפירות המבורכים אשר גדלו 
מכך! סיפורה של הגברת חסין עליה השלום משמש 

אית לעיני אישה פשוטה, כך היתה נרכדוגמא חיה לכך. 
בשר ודם. עולה חדשה ממרוקו, אשר לכאורה אמורה 
היתה לגדול כמפ"מניקית, אולם נאבקה כדי לגדול 
אחרת. בארץ נישאה לבעלה, בן למשפחת חסין 
המיוחסת, והקימה בית מבורך בילדים. היא לא ידעה 
קרוא וכתוב אפילו, ומעולם לא השלימה את חוק 

ין דבר שידמה וישווה לימודיה, אך ידוע ידעה היטב כי א
לתורה, ובכל מחיר עליה לדאוג ליטול בה חלק. בגיל 
צעיר מאוד התאלמנה מבעלה שהיה איש צדיק ומלומד 
ביסורים במשך שנים ארוכות, וכדי להביא לחם לפי 
הטף עבדה בניקיון בתי כנסיות ובתי ספר דתיים. הבן 
הגדול, אשר היה בפטירת אביו בסך הכל בחור צעיר 

חש את כובד אחריות הפרנסה המוטל על שכמה  לימים,
ואת המצב הקשה והציע שיצא לעבוד כדי לעזור לה. 
"אתה לא יוצא!" הגברת חסין קפצה ממקומה כנשוכת 
נחש "אם תצא לעבוד לא אדבר איתך יותר...", וכך 

 מכוחה של החלטה נחושה זו נותר הבחור בעולמה של
 
 

לה בעיר תורה ולימים נעשה ראש ישיבה ורב קהי
רחובות. גם הבן השני ניסה להציע שילמד קרוב לבית 
באחת מן הישיבות שהוקמה שם, אמא ישבה וכתבה לו 
מכתב נרגש, שבו היא מזכירה לו שהקדוש ברוך הוא נתן 
להם ניסיון של יתמות מן השמים, אשר רק רוצה לעכב 

רשמה לו  –את גדילתם, אתה מסוגל לצמוח למשהו גדול 
ל תתן לעצמך ליפול בניסיון הזה... טבריה א –בדם ליבה 

של אותם ימים לא היתה מקום דתי כלל וכלל, עד כי, 
כעדותו של אחד מבניה, בימי חג הסוכות היו צריכים בני 
המשפחה לבנות סוכה שבע פעמים מידי יום ביומו, משום 
שבכל יום דאגו השכנים לפרק אותה עד היסוד!... נקל 

גידול משפחה בתוך עיר לשער מה רב היה הקושי ב
חילונית שכזו, מתוך תנאים כלכליים קשים ביותר, אולם 
למרות זאת לא ויתרה הגברת חסין על הטוב ביותר. 
בהיותם קטנים שלחה את בניה לתלמוד התורה הישן 
בטבריה, אשר האוכלוסיה שבו הלכה והתמעטה. שבעה 
או שמונה ילדים הרכיבו כל כיתה, והלחץ מצד בית הספר 

מתחרה, שבו ניתן חינוך של ה'מזרחי' הלך וגבר. הנהלת ה
המוסד הפעילה את כל יכולותיה כדי לגרום שאחרוני 
הילדים יעברו אליהם, אולם הגברת חסין היתה החלטית 
ברצונה לתת חינוך על טהרת הקודש והודיעה כי גם אם 
תכיל הכיתה בן אחד בלבד יהיה זה הבן שלה... 

ך בתוך הבית פנימה על המאבקים על שמירת החינו
טהרת הקודש גם הם לא היו קלים כלל וכלל. פסח 
בטבריה היה עניין בלתי מציאותי כמעט, לכן היה אחד 
הבנים נוסע לבני ברק כשמזוודה בידו, ממלא אותה 
במלח, סוכר, קפה ועוד כמה מוצרי בסיס ושב הביתה... 
"כשהשגנו גביע לבן כשר לפסח נחשב הדבר לפסגת 

העולמי", נזכר הבן. שמעה של המשפחה התענוג 
החרדית המדקדקת על קלה כבחמורה בתוככי טבריה יצא 
למרחק, וכך זכו בני הבית לארח ראשי ישיבות שהגיעו 
למנוחה קצרה באווירה של טבריה. רבי הלל זקס, רבי 
ברוך שמעון סלומון ורבי זלמן רוטברג הינם רק חלק מן 

תוך ביתם, אשר  האורחים החשובים שזכו להכניס אל
סמכו את ידיהם על אכילה ממטבח הבית הזה. כשגדלו 

ם לשלוח אותם לישיבות הטובות הילדים החליטה האֵ 
ביותר. עלתה, איפוא, לבית הרב קוק בקרית שמואל 
והתייעצה מהי הישיבה הטובה ביותר היום ואחר כך 
קמה ונסעה בעצמה לכל רחבי הארץ, כדי להכניס אותם 

של ראש ישיבת באר יעקב הגיעה, בין  לשם. גם לביתו
השאר. "אני רוצה להכניס את הבן שלי לישיבה כאן". 
"אין מקום" השיבו לה, אולם היא כאילו לא הבינה "אני 
רוצה שהוא ילמד פה, באתי מטבריה, אני אלמנה... אני 

פה". "אין מקום" אמר גם ראש  –צריכה את הבן שלי 
יש מקום בלב, יש הישיבה, אך היא היתה נחרצת "אם 

מקום בישיבה", ולכך גם רבי משה שמואל שפירא, אשר 
נוכח לראות את עוצמתה, לא יכול היה שלא להסכים... 
הבנים התפזרו כל אחד בישיבתו שלו, אימם האלמנה לא 
היתה מסוגלת לספק להם דמי כיס וידם לא השיגה 
אפילו כדי נסיעה הביתה, כך נותרו בישיבה חודשים 

רק פעם בחצי שנה נסעו לביקור קצר. באותם ארוכים ו
ימים לא הוקמו עדיין קופות של צדקה וקרנות עבור 
עניים, סיפר אחד הבנים, ואנחנו נאלצנו להסתדר עם מה 
שיש... כשהגעתי לגיל שידוכים לא השיגה ידי אפילו כדי 
קניית חולצה ראויה לשמה ושאלתי לשם כך חולצה 

משמרים באמצעות מחבר... את הקשר עם אמא היו 
מכתבים והיא שלא ידעה קרוא וכתוב, ביקשה את עזרתה 
של אחת השכנות ומעולם לא ויתרה על כך. דרך 
המכתבים הצליחה להבחין במצבו של כל אחד מן הבנים 
ובתשומת לב מרובה היתה עוקבת אחר התקדמותו 
הרוחנית של כל אחד ואחד. באחד הימים קיבל ממנה בנה 

, שבו היא מעדכנת אותו שהתרשמה השני מכתב מודאג
שיש איזו בעיה עם אח אחר ומתחננת לפניו לגשת אל 
הישיבה ולטפל בו, "לא הייתי מסוגל לסרב לבקשה הזו 

 ומיד קמתי ונסעתי לישיבה, כדי לבדוק מקרוב את מצב
 
 



העניינים". גם את בנותיה דאגה לשלוח למקומות 
נימיה החינוך הטובים ביותר. תחילה שלחה אותן לפ

בבני ברק, אך כשהבינה שהאוכלוסיה שם אינה הטובה 
ביותר, קמה ונסעה לבני ברק, לביתו של הרב וולף 
ודרשה לבדוק את הבת ולקבל אותה. גם לאחר שהגיעה 
התשובה החיובית עדיין לא היתה רגועה. היא ערכה 
בירורים נמרצים אודות מצבן של בנות הפנימיה 

ות את רצונה, דאגה בסמינר, ומשלא השביעו השמוע
למשפחה חרדית שתוכל לתת לבת מקום מגורים, תמורת 
עזרה, ורק כאשר סידרה את העניין על הצד הטוב ביותר, 

כל בניה מכהנים  –שבה הביתה. והיא, אכן, זכתה 
בתפקידים תורניים נכבדים כראשי ישיבות וכוללים 
ברחבי הארץ, כל חתניה הם תלמידי חכמים מובהקים 
העושים יומם ולילה על התורה ועל העבודה וכל נכדיה 
מקפידים על קלה כבחמורה! כך, בכוח הרצון והנחישות 
והידיעה הברורה אודות ערכה העצום של התורה, 

 לפסגות!הצליחה להגיע 
אכן, העברת לפיד התורה מדור לדור אינה דבר של מה 
בכך, והאישה ראויה לכל הערכה על שהיא מקיימת את 
התפקיד הרם המוטל על כתפיה, בגדלה את בניה בדרך 
הטוב והישר. הרי לנו כי התפקיד החשוב יותר המוטל על 

ם יהודיה היא גידול הבנים לתורה כתפיה של אישה ואֵ 
מוכח מלשון הכתוב בתהילים "עקרת הבית  ויראה והדבר

אם הבנים!", אין האישה נקראת "עקרת הבית" אלא 
ם מנחה ומכוונת, בהיותה "אם הבנים"! בהיותה אֵ 

 מעוררת ומשגיחה ומגדלת את הבנים לתורה וליראה.
הנה ברוך ה' בדורינו זה דור התמורות החינוך לתורה 

הנשים ולחיי תורה הוטמע בקרב הציבור ורבות הן 
והבנות שמוכנות בכנות גמורה להקדיש את כל חייהן 
לתורה, על כל מה שכרוך בכך. מצב מבורך זה כולל בתוכו 
גם בעייתיות מסויימת, שכן כפי הנראה קיימות בעם 
ישראל כיום יותר נשים המוכנות להקדיש את חייהן 
לתורה, מאשר גברים המוכנים לכך... ולפיכך נוצר מצב 

אישה מקימה בית עם הרבה מאוד אבסורדי שבו ה
שאיפות טהורות לגדל בעל תלמיד חכם ולהסתפק 
במועט, אולם לפתע מתברר לה, שבעלה אינו מתנהג 
בהתאם לצפיותיה והוא אורג לעצמו תוכניות אחרות... 
הרגשתה של הבת במקרה כזה היא קשה ביותר, אם כן, 
למה זה אנוכי... אך עלינו לדעת, שגם נשים שעמדו 

סיון כזה מצאנו בעם ישראל והן מצויינות לשבח בני
מיוחד על התנהגותן וגדולתן. אחת מהן היא דבורה 
הנביאה אשר לא הייתה אשתו של גדול הדור! שהרי 
כונתה "אשת לפידות" ורבותינו מבארים (תנא דבי אליהו 
רבה, פרק ט) שהייתה טווה פתילות למנורה שבמשכן 

ות הללו למשכן, על ושולחת את בעלה להביא את הפתיל
מכאן, שתפקידה של מנת לקשור אותו לענייני קדושה. 

אישה בבית, אינו להיות אשת גדול הדור, כי אם לרומם 
את הבית ככל יכולתה! תפקיד זה עליה לבצע בחוכמה, 
מבלי להציק לבעלה ולילדיה, אלא אך ורק "כאיש אשר 
אימו תנחמנו" (ישעיה סו, יג), כלומר: להשתמש בכלי 
החום, הנחמה והעידוד שנתן לה הבורא יתברך 
ובאמצעותם להוביל את הבית לפסגות המתאימות עבור 
יושביו. והיה, אם בעלה מסוגל להיות תלמיד חכם, הרי 
שמתפקידה לאפשר לו לעשות זאת, ומחובתה לסייע 
בעדו ככל יכולתה, אילמלא כן צריכה היא לגרום לו 

הראות לו עד כמה לפחות לרצות לקבוע עיתים לתורה ול
 היא גאה בכל שיעור שהוא מקפיד ללכת אליו.

מדברי רבותינו למדים אנו, כי האישה מסוגלת להשפיע 
על בעלה השפעה רבה, לטוב, וחלילה למוטב... ידועים 
דברי רבותינו (ספר חסידים, קלה), על שני אנשים שחיו 
באותו דור, חסיד ורשע. שניהם נשאו נשים, החסיד 

א שהחסיד נשא מרשעת והרשע נשא חסידה. והרשע, אל
לא יצאו ימים מרובים, מספרים רבותינו, עד שהאישה 
המרשעת הטתה את לב בעלה החסיד ועשאתו רשע, בעוד 

 האישה החסידה הפכה את לב בעלה הרשע ועשאתו
 
 

 חסיד...
הבה ונראה מהסיפור שלפנינו, המוביל אותנו לתובנה על 

קרת הבית, שהערך הגדול גדלותה ומסירותה של האשה, ע
אצלה בחיים זה אהבת התורה ומסירות הנפש למען 

 לומדיה... 
"זה  :ביץ אמרו מלמדיו במכינה ובכיתות הקטנותלייבועל אורי  

הקטן גדול יהיה". מי כמונו הורים ותיקים ומשופשפים אשר 
שמעו ושומעים המון שבחים ותהילות על בנינו שיחיו, אך 

ם מרחק עצום ועצוב בין התהילה לדאבון הלב ישנו לעתי
לבין המציאות האפורה, עד כי  ,והשבחים המחולקים בנדיבות

 .לעיתים די לנו שיהא זה "התכשיט" יהודי טוב ובעל דרך ארץ
 מילא.

ביץ הברכה הזו לא נאמרה מן השפה לחוץ, בואבל על אורי ליי
כי כבר בימי ינקותו הוא היה צמוד לספר, בעוד חבריו סובבו 

נדנדות וצעצועים, מפזזים ומכרכרים כמו גדיים חסרי בין 
תיישים מנין יבואו? אורי היה מן הזן של  ,מנוחה. ואם אין גדיים

הגדיים שלא צריכים לכרכר ולקפוץ כדי להגיע מעלה מעלה, הן 
ולא להסתפק בכך אלא לשאוף לעוד רש"י  ,בקרניים והן ברגלים

לכן אף  ף בגמרא.פה, לעוד ד-בחומש, לעוד מסכת משניות בעל
המצווה שלו -כאשר בליל בר ,אחד לא זקף גבה ולא קימט מצח

הוא סיים את סדר "נזיקין" והשמיע לאוזני האורחים המופתעים 
'חבורה' למדנית מבלי להציץ בדף או במחברת. רגע רגע שלא 
תטעו, שמץ ואף לא קמצוץ של גאווה לא התפזרה לה בחלל 

יו בביישנות שכזו, שראוי האולם, שכן אורי השמיע את דבר
להתקנא בה. "מקבלים אותו בלי בחינה", הודיעו כמה מראשי 
הישיבות הטובות בארץ, אשר שמו של העילוי כבר קנה כותל 

אלא שאורי לא התלהב מן השמות  של כבוד בחלל משרדיהם.
החשובים של אותן ישיבות ששמן הלך לפניהן ואחריהן, מכל 

ללכת יד  –ושיקוליו עמו  -העדיף וביץ הצעיר בצד שתרצו. ליי
חייו אברהם בלייך, אשר התקבל איכשהו -ביד עם ידידו משחר

לישיבה בינונית למדי בעיר השכנה. בלייך לא האמין למשמע 
אוזניו. "אתה רציני? זה מחמיא לי שאתה מעדיף להיות לצידי, 

בלי עין  –אבל אתה  .גרויסע למדןאגרויסע אבל אני לא איזה 
נו טוב, אף אחד לא . רך להיות אחד מפוסקי הדור..."בד –רעה 

מה שלחש לאוזנו של אורי אחד מגדולי  ,ידע ואף אחד לא שמע
הדור: "בחורים כמוך צריכים לרומם ישיבה בינונית, אני מבטיח 

ללא  ספק,  ."לך שתצליח שם הרבה יותר... אתפלל עליך ילדי
ן בניין הדור אי -ואפילו סתירה היא  -הנוטל עצה מן הזקנים 

עד  ,ונאה הימנו. אורי אכן הפך את הישיבה להר געש למדני
שאחרי שלוש שנים אפילו אברהם בלייך הבינוני נבחן ונכנס 

 .מה לנו להאריך אם אפשר לקצר לישיבה גבוהה מן המובחרות.
אורי שלנו, אחרי לבטים לא מועטים, קיבל שוב את עצת רבו 

ק והחברותא הנאמן, לישיבה ונכנס יחד עם בלייך ידידו הוותי
בחורים תרמת, עכשיו המשך  150 -מובחרת. "את תרומתך ל

 להגביה כנשר..." יעץ הגדול.
 אחרי ארבע שנים.

גילגלה בשעה טובה  ,וביץ לבלייךיבהידידות רבת השנים בין לי
תה דמות יהי ,יה של אברהם בלייךישידוך לתפארת. אחותו השנ

הנהגות צניעות וחסד. בפגישה  נערצת בסמינר ומודל לחיקוי של
השלישית הוחלט על חתונה כאשר ברור היטב לכל צד, שאורי 

 ממשיך בכולל הגדול של הישיבה. 
 חתונה.

וביץ הצעירה ידעה שיש בידה אוצר, ועל אוצר בגברת לי
שומרים. והחיים, כך כותבים המשוררים, הם כמו נהר בעת 

עתים סוחפת. הפשרת שלגים, הזרימה אז היא הכי מואצת ול
 ,הבית ייעתא דשמיאאחרי שמונה שנות נישואין התמלא בס

 בקהילה ברוכה של ילדי חמד, מי סופר?
האמת ניתנת להיאמר שאורי היה אברך נמרץ וחרוץ בעל לב של 
זהב. כל יום בשעה אחת בצהריים עם סיום הסדר הוא רץ לביתו 

דקות, עזר לרעייתו להאכיל את הקטנטנים,  15מהלך של 
פעמים אף רכש כמה מוצרים במכולת, טעם פרוסת עוגה עם ל

 כוס מים קרים ושוב צעד לכולל. 
 -.  תזכורת. אתם זוכרים שאורי חתן ברהר שמי'כמנוחה? מאן ד

 
 



וה סיים סדר "נזיקין"? ובכן, מאז ועד היותו אברך אב והמצצ
הוא נהג לסיים מסכתות בקצב מעורר השתאות. את  ,לעוללים

, את הארוכות והקשות הים תוך שבועיים שלושהקלות הוא סי
יותר תוך חודש חודשיים, כך שסיומי מסכתות היו חזון נפרץ 

 יום טובביצ'ים. נכון, סיום מסכת הוא בובסלון ביתם של הליי
, ואף היו מגדולי ישראל ששחטו עגלים וראשי צאן חכמיםל

בני תורה, אך מה לבית חרדי הקורס ווהאכילו בשפע צדיקים 
ת נטל הצרכים השוטפים, ולחגיגות דשנות? שתי עוגות תח

טורט, קצת ופלות וביסקוויטים, מיץ לימון ממותק בכד זכוכית 
מי ומי האורחים?  .גדוש בקוביות קרח היו מונחים על השולחן

שניים שלושה שכנים, שניים שלושה גיסים, שניים שלושה בני 
לדי משפחת ישיבה אחרי סדר שלישי, ומי שנותר עדיין ער מי

היו אלה סיומי מסכתות צנועים אך שופעים אהבת  וביץ.יבלי
כנהר  – תורה שם –אהבת  איך כותבים המשוררים? .תורה

"מחרתיים סיום מסכת", היה משפט מצוי  בעת הפשרת שלגים.
מאוד במסדרון שבין המטבח לסלון, והנוהל השיטתי שהחל 

 ,קר בננהבעשר בלילה היה מסתיים ב"לחיים" עם כוסית לי
בליל קיצי אחד, בעודו מעלעל בין דפי  כך.-רבע שעה אחר

"בשעה טובה,  הגמרא, הודיע אורי: "מחרתיים סיום מסכת".
והפעם איזו מסכת סיימת?" שאלה הגברת. אורי לא ענה. הוא 

. ₪שלף את ארנקו מכיס מעילו וספר עשר שטרות של מאה 
מבקש חגיגה "הפעם לא נסתפק בטורט ומיץ לימון, הפעם אני 

הללו נועדו לרכישת דגים ובשר ושלל  ₪ 1000אמיתית. 
ואפילו בוטנים ושקדים בשפע רב.  ,סלטים ומאפים

ם. ההורים שלך, -ל-ו-והמוזמנים? לא רק שכנים וגיסים, אלא כ
ההורים שלי האחים שלך האחים שלי, וכמה אברכים חשובים 

יא הבינה וביץ לא העמיקה חקור. הבמן הכולל שלי". הגב' ליי
שהפעם זה סיום מסכת מיוחד... ופנתה להכנות. הסלון היה 

נשים, ובתווך  25גברים, והמטבח בעוד  40גדוש בלפחות 
ילדים רבים כן ירבו. בשעה עשר ורבע בלילה נכנס אורי 
הביתה והס הושלך. הוא ניצב מול אורחיו, אוחז בידיו מסכת 

טעם עד -טובוהחל קורא את הסוגיה האחרונה, ומבאר אותה ב
"הדרן עלך, לא תתנשי מינן... לא  כי אפילו הנשים הבינו. 

האורחים קמו ליטול  בעלמא הדין ולא בעלמא דאתי". קדיש.
ידיים, אך האברך המארח ביקש להמתין. "יש לי עוד כמה 

מילים לומר לכם. הורי היקרים, חמי וחמותי, אחיי גיסיי שכניי, 
את סיומי המסכת הצנועים  אורחים נכבדים, רבים מכם מכירים

והקטנים הנערכים כאן בביתנו הקטן, עם עוגת הטורט ומיץ 
היום חגיגה גדולה, הילולה ממש.  ,והנה" הלימון הממותק.

שלוש מנות מצפות לכם, עוגות, ממתקים וגלידות, וחלק מכם 
יום מיומיים? אני מאמין שאף אחד מכם אינו השאלו מדוע? מה 

לעצמי כבוד ותהילה, חלילה. אינן  חושד בי שהחלטתי לחפש
שונות מסכתות זבחים ומנחות שסיימתי היום, ממסכתות ברכות 
ושבת. מדוע אז אכלנו טורט והיום בשרים ומגדנות? אלא 
שאורחי האהובים, אין זה סיום מסכת שלי, לא אני סיימתי כאן 

מנוחה. אם תרצו, עשינו היום סיום  ,מסכת, אלא אשתי שתחייה
ביץ פערה שתי יבומנוחה לי שונה של מנוחה".למסכת הרא

עיניים תמהות ונבוכות "סיימתי מסכת? על מה הוא מדבר?" 
"כל יום בין השעות אחת לשתיים, עם סיום סדר בוקר,  הרהרה.

רצתי הביתה רבע שעה הלוך, רבע שעה חזור, ועוד חצי שעה 
עם הילדים. בקושי הספקנו להחליף מילה וכבר תמה ההפסקה. 

כשנה ביקשה ממני אשתי: "אורי, אל תטרח לבוא הביתה  לפני
בהפסקה, אני רואה שזה מתיש אותך, זה בוודאי פוגע בריכוז 
שלך בלימוד, תישאר לנוח בכולל ואני אוסיף לך עוד כריך 
לסעודת הצהריים. אל תדאג, אסתדר עם הילדים והעבודות...". 

ל ערק אתם מבינים, היא החליטה שכל עול הבית יוטל "
 –כתפיה... אבל אני החלטתי שזו השעה לא תהא של שינה 

אכילה ותו לא, אלא זו תהא שעה של לימוד, השעה של מנוחה 
אשתי, שלה ורק שלה, שהרי היא הקריבה עצמה למען ייטב לי. 
וכך נלמדו להן המסכתות זבחים ומנחות. אבל זה בעצם סיום 

זה אולי מסכת "מנוחה". אני מודה לך מנוחה מעומק הלב, ו
 ,מדתי עד היוםיהרגע הנכון להודות שבעצם כל מה שלמדתי ול

 בא מכוחך ובזכותך... נא  ליטול ידיים".
 והמילים החמות הללו, שבאו מלב טהור, הזליגו המון דמעות

בזמן  ות. נו איך כותבים המשוררים? כמו נהרשל אהבת תורה
מה טוב. ו-הפעם היו אלה נהרות של הכרת הפשרת שלגים, אבל

כמובן, היו אלה דמעות של  נפלא לשוט בזרימתם. מה נפלא.
 ..!שמחה והכרת הטוב.

 

 

 

 אחים יקרים!
 

א ֵתְדִעי ָל ַהָּיָפה  ִאםכאשר רצה שלמה המלך עליו השלום לשבח את ערכה של האישה בחינוך הבנים, אמר "
כתבו בעלי המוסר, שבזה ביקש שלמה לקבוע את ערך גדלותה (שיר השירים א, ח), ו "ָל ְּבִעְקֵבי ַהֹּצאן ַּבָּנִׁשים ְצִאי

בחינוך בניה, שכן לאמוד את ערכו של האב, ניתן בנקל לזהותו לפי מעשיו ומעלליו. אולם האישה אשר  –ם של האֵ 
רכה? הוי " (תהילים מה, יד), במה ניתן לאמוד את עֶמֶל ְּפִניָמה ְּכבּוָּדה ַבת ָּכל בדרך כלל ספונה בביתה בבחינת "
", כלומר, הגם שאינך מכיר כלל את יופיה הרוחני א ֵתְדִעי ָל ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים ִאםאומר, בחינוך בניה, וזאת שאמר "

", ראה את הצאן שלה, קרי: הבנים, ולפי גודל מדרגתם כך היא ממש מעלת ָל ְּבִעְקֵבי ַהֹּצאן ְצִאישל האישה "
תו הרוחנית של הילד, נקבע על ידי החינוך שהעניקה לו אימו. וכיוצא בזה יש האישה, מפני שעיקר עיצוב דמו
" (משלי לא, כח): דיקדקו המפרשים, מדוע ַּבְעָלּה ַוְיַהְלָלּה ָקמּו ָבֶניָה ַוְיַאְּׁשרּוהָ לבאר את כוונת שלמה באומרו "

ופירשו, שהבעל יש בכוחו רק להלל  ".ַוְיַהְלָלּהלגבי הבנים נקט לשון "ויאשרוה" ואילו לגבי האב כתב לשון "
ולשבח, מה שאין כן הבנים שמעשיהם מעידים כאלף עדים מהו ערכה האמיתי של האם. לכן לגבי הבנים כתב 

", שהוא לשון "אישור", והיינו שהחינוך הבן ומדרגתו היא למעשה אישור לעוצם גדלותה של ַוְיַאְּׁשרּוהָ לשון "
", רוצה לומר: אם ברצונך להלל ָלּה ִמְּפִרי ָיֶדיָה ִויַהְללּוָה ַבְּׁשָעִרים ַמֲעֶׂשיהָ  ְּתנּוהאישה. והן הם דברי שלמה המלך "

 ".ִמְּפִרי ָיֶדיהָ את מעשיה של האישה, הבט תחילה בחינוך בניה מפני שהם "
 העולה מהדברים לעיל מלמד כי הצבתו של ערך התורה בפיסגת השאיפות של בית בישראל נתונה בידי האישה,
עקרת הבית, אשר בחוכמה ובאמנות מוצאת לה דרכים שונות כדי להטמיע זאת בבעלה ובילדיה. ויהי רצון שנזכה 

 לראות את בנינו ובנותינו מתחנכים ברוח ישראל סבא ולרוות מהם נחת יהודית אמיתית, אמן.
 התורהבברכת 

 הרב יואל ארזי
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 052-3939551אברהם מלכה  -חמים במהרה בימינו אמן.  לתרומות עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה בר

 ויקטור בן חנה, עליזה בת מיסה, , יעקב בן אסתר  לרפואת:
 יילה, מיטל בת פרחיה, רפאל בן אסתר, טוהר חיה בת א

 אסתרינה בת זולה, חנה בת רבקה, לאה בת רחל, 
 .שרה חיה בת סימי, דרור בן מזל, אסתר בת וסינה

 מאיר בן יעל בת שבע. נהוראי בן יעל פני,
 רונית בת שושנה.  זיווג במהרה:

 

 סעדיה בן אברהם, ג'ינה בת בובה.  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 שושנה שמעה בת סעדה, עפרה בת שרה, נתן בן חיים, ציון בן אברהם,

 רה, רפאל (רפי) בן שלבייה, ג'נט בת לונה,אפרים בן זו' יהודה בן אסתר,
 חיים בן מיסה, רפאל בן לאה, אליס בת חנה, תמר בת סעדה, עדי בן חנה,

ויקטוריה קלרה בת לאה, שרה בת גיטה. קלמנט בן אסתרינה, ניסים בן ליזה,
 שלמה בן אברהם.

 התחזקתם? התרגשתם? עזרו לנו להגיע לעוד בתים לכבוד ה' יתברך.
 על שם עמותת "נתיבות שלום נאות גנים" בנק מסד 508סניף  227145מס' חשבון או שניתן לתרום ישירות לחשבון הבנק 

 נא לעדכן בעת ביצוע התרומה ישירות לבנק לצורך מעקב.



 משה אהל תורת

 יו"ל ע"י ביהמ"ד "אהל משה" ווין -ליקוטי ד"ת לפרשת השבוע
 

 זתשע" חיי שרהעש"ק                                        )ה"צת( כ'גליון  'ישנה                                                   בס"ד              
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

"י מה בת כ' לא חטאה שהרי אינה בת עונשין וכו'. כשם וברש .ועשרים שנה
שבשעה שלא היתה עדיין בת עונשין, היתה יראתה יראת הרוממות ולא יראת 

 )קוידנוב -אילנא דחיי(                   .העונש, כך גם בסוף ימיה זכתה ליראה שלימה
 

של שאיפה  וברש"י כולן שוין לטובה. כל חייה היוו חטיבה אחת .שני חיי שרה
 )תפארת שלמה(                                                                                .להיטיב לישראל

 
 )ישמח משה(            .          שרה אמנו עלתה ונתחברה למקום עליון .הוא חברון

 
רה כאשר שמע אברהם שנולדה רבקה, הבין כי ש .ויבא אברהם לספד לשרה

                                                   ., ולכן ויבא אברהם לספד לשרהכבר נסתלקה שהרי וזרח השמש ובא השמש
 )גוסטנין -מי הים(

 
וברש"י נסמכה מיתת שרה לעקדת יצחק וכו', כששמעה על  .ויבא אברהם וגו'

                                                                                                         .מסי"נ של העקידה השתוקקה אף היא למסור נפשה ופרחה נשמתה
 )ביאלא -דברי בינה(

 
א"א זכה להתעלות מאחר שתמיד ראה עצמו  .ויקם אברהם מעל פני מתו

 )ראדומסק -סת יחזקאלכנ(                                    .                  שהוא לפני מותו
 

אין פגיעה אלא לשון תפלה, והתנאי לתפלה הוא ענוה,  .ופגעו לי בעפרון וגו'
 )טריסק -מגן אברהם(                      .                                    עפרון מל' עפר ואפר

 
כיון שזכה לחכמה כמ"ש זקן זה שקנה חכמה, זכה  .ואברהם זקן וגו' בכל

 )דגל מחנה אפרים(                                 .א להכל כמ"ש דעת קנית מה חסרתממיל
 

לנגד עיניו ניצבו תמיד ב' ימים, יום הלידה שחייב לזכור על מה בא  .בא בימים
 )אושפיצין -דברי צדיקים(                    .לעולם, ויום המיתה שבו עתיד ליתן דין וחשבון

 
מי שסבור שאנכי ד' נמצא רק בו ולא באחר,  .יושב בקרבוהכנעני אשר אנכי 

 )קוזמיר -דברי משה(                                                                    .הרי הוא דומה לכנעני
 

בכל הפרשה לא נזכר שמו של אליעזר אלא רק העבד,  .ויאמר אליו העבד
בבחי' יד עבד כיד רבו ובכל  להורות שאליעזר ביטל עצמו כלפי אברהם

 )שם משמואל(                            . פעולותיו הרגיש כאילו עושה אותם אברהם אדונו
 

בגלל חשיבות השליחות מנה הכ' והזכיר כל פרט  .ויקח העבד עשרה גמלים
 )פילץ -שפתי צדיק(                                                                  . ופרט אפי' מנין הגמלים

 
וברש"י שעלו המים לקראתה. רק כששאבה לצורך עצמה עלו  .וירץ העבד

המים לקראתה, אבל כשירדה לשאוב לצורך הגמלים נאמר ותשאב שהוצרכה 
                  .להטריח עצמה, כי בקיום מצוות חייבים לעמול ולהתייגע ואין מקום לנסים

 )קדושת לוי(
 

תחלה השקתה את אליעזר ורק אח"כ את גמליו כי הדין  .ה אדוניותאמר שת
שהבהמה קודמת זה רק בבהמה שלו, משא"כ בבהמת חברו עליו לכבד את 

 )דזיקוב -אמרי נועם(                                                        .האדם לפני בהמתו
 

קה גם את גמליו רק לאחר שגמר לשתות, אמרה שתש .ותכל להשקותו וגו'
 )הרה"ק מוהר"י מווארקא זיע"א(                                  .בכדי שלא להשוותו לגמליו

 
האם אפשר להשרות את השכינה, המכונה מקום,  .היש בית אביך מקום

 )מודזיץ -דברי ישראל(                                                                 .בבית אביך
 

כבר בדרך ראיתי ע"י קפיצת הדרך שהשי"ת מנחה  .אנכי בדרך נחני ד' וגו'
 )קדושת לוי(                                  .אותי אל בית אחי אדוני ובודאי אצליח בשליחותי

 

וברש"י מעבודת אלילים. פינוי הלב ממחשבות רעות שהן  .ואנכי פניתי הבית
 )דגל מחנה אפרים(                              .ה, אנכיבגדר ע"ז, הוא אך ורק ע"י התור

 
הגם שאברהם אמר לו ישלח מלאכו לפניך, אבל אליעזר  .ישלח מלאכו אתך

בשפלות רוחו שינה ואמר אתך כלומר שהוא זקוק למלאך שיתלוה אליו בכל 
 )א מבעלזא זיע"אמרן מוהר"(                              .עת ואינו מסתפק בכך שרק ילך לפניו

 
וברש"י שקפצה לו הדרך. קפיצת הדרך נדרשה לו כדי שלא  .ואבא היום

                                                      .   תיפסל שליחותו בלינה כדרך שינה פוסלת בקדשים
 )הרה"ק רבי ישראל מפיקוב זיע"א(

 
ן של בנים. ע"י שיחה יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתוברש"י  .ואבא היום

 )וויזניץ -צמח צדיק(               .על העבדות של אבות זוכים להשיג תורתן של בנים
 

 )שם( .כל מטרת שליחותי הוא להשיג את דרך האמת .אשר הנחני בדרך אמת
 

לרבקה נתן כלי כסף וזהב שהם דברים המתקיימים ואילו  .ויוצא העבד וגו'
ינם נשארים לזמן רב, משום שלא רצה לאחיה ולאמה נתן מגדנות שא
 )שם משמואל(                                             .להתקשר עמם בקשר של קיימא

 
וברש"י ובתואל היכן היה, הוא היה רוצה לעכב ובא מלאך  .ויאמר אחיה ואמה

              . והמיתו. אבל לבן נשאר בחיים רק בגלל בנותיו לאה ורחל העתידות להוולד
 )איזביצא -בית יעקב(

 
בעזיבת רבקה את ביתם נטלה עמה  .וישלחו את רבקה אחותם ואת מנקתה

 )תפארת שלמה(                                                  .את ההשפעה שינקו ממנה
 

שלח עמה את נערותיה, אבל אליעזר הגם שלבן  .ויקח העבד את רבקה וילך
 )ביקאווסק -אור למאיר(                                 .שידע קדושת יצחק שלחם בחזרה

 
יצחק אבינו השיג את השלימות כשהיה נקי ומנוגב  .והוא יושב בארץ הנגב

 )איזביצא -י השלוחמ(                                                    .            מכל התאוות
 

.                 לפנות את הערב והחושך מעל בנ"י .ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב
 )אוהב ישראל(

  
 .    יצחק בגודל קדושתו ראה רק גמלים .וירא והנה גמלים באים

 )פראגא -ראשי בשמים(
 

מנה גומלי חסדים.                             ראה ברוה"ק שעתידים לצאת מ גמלים באים.
 )הרה"ק מוהר"מ מפרימישלאן זיע"א(

 
יצחק התנחם בכך שגם אחרי אמו מצא צדיקת  .וינחם יצחק אחרי אמו

 )קוזניץ -דעת משה(                                      כמותה.                                            
  

פשו נא"א ראה שכל הטמאים הללו עתידים להוולד בעולם, מסר  .ותלד לו
 )אאוסטרוב -תולדות אדם(וביקש שיהיו יוצאי חלציו ובזה יצומצם כח הרע שבהם.    

 

 )פניני החסידות(כל הנ"ל נעתק מספר  
 

כשהלך לישא  וברש"י שקפצה לו הדרך. וכן מצינו ביעקב .ואבא היום אל העין
אשה קפצה לו הדרך. דבר זה בא ללמדנו לדורות הבאים שגם אם בדרך 
הטבע אין האדם רואה כל סיכוי מאין יקח עבור צרכי החתונה אל יעכב בגלל 
זה את נישואי בניו ובנותיו אלא יעשה מעשה ויבטח בד' שיגמור בעדו למעלה 

 )בכורי אביב(                                 .מדרך הטבע בדרך נס כמו שעשה לאבותינו הק'
 

אליעזר נתן שבח והודיה לד' על אשר לא היה נצרך  .אשר הנחני בדרך אמת
להתנהג כדרך כל השדכנים שנוהגים להשתמש בקצת שקרים וגוזמאות, אלא 

   )ספרים(                                                                .עלה בידו להתנהג רק בדרך אמת

 )שלחן שבת(כל הנ"ל נעתק מספר  



ואחז"ל מהיכן בא מהר המוריה. פי' כשהיה אברהם בהר  .ויבא אברהם וגו'
המוריה וראה השמחה הגדולה ומסירות נפשו של יצחק להיות כליל להשי"ת, 
עי"ז הכיר יותר ויותר צדקת שרה אשתו וגידולים שגדלה לו, ולכן נתעורר יותר 

 )וידבר משה(                                                           .בא מהר המוריהלבכות עליה כש
  

נראה דזה היה מהספידו של אאע"ה על שרה, אמר  .גר ותושב אנכי עמכם
שרה זו ע"י השמחה שנזדמן בנה לקרבן לד', פרחה נשמתה ונדבקה ביוצרה, 

ב אנכי עמכם ולא זכיתי ע"י אבל אני איני במדרגה זו כי אם עדיין גר ותוש
מעשה העקידה למה שזכתה שרה, והשיבו לו בני חת שאין זה מפאת חסרון 
בצדקתך כי אם אתה צריך לחיות בגללינו להדריך אותנו בעבודת ד', וז"ש 

 )נעתק מספר לקוטי חבר בן חייםחתם סופר (                           .נשיא אלקים אתה בתוכנו
  

ימצא הזיווג בדרך מציאה מבלי הכנה כי ידע שא"א לו לעשות ש .הקרה לפני
 )דברי יואל(                                          .את ההכנה הנצרך להשתלשלות כלל ישראל

 
פתח העבד בתפלתו בחסד וחתם אותה בחסד שאמר ובה אדע  .ועשה חסד

, היה חכם גדול כי עשית חסד עם אדוני, ואין ספק כיון שנתגדל בבית אברהם
 )רבנו בחיי(            .בתורה ובחכמה וידע כי זו מדתו של א"א ועל כן התפלל בה

 
אנכי רומז לתוה"ק, ור"ל דאם עוסקים בדרך בדברי  .אנכי בדרך נחני ד'

 )באבוב -דברי שלמה(                                 .תורה, אזי, נחני ד', שהשי"ת מצליח דרכו
 

לא אמר אל עין המים אלא אל העין, לרמז להם כי כל  .אל העין ואבא היום
 ) ש"ך עה"ת(. ענין קפיצת הדרך שהיתה לו היתה בזכות א"א שהוא עינו של עולם

 
י"ל דהנה אי' בספה"ק דכל  .ועתה אם ישכם עושים חסד ואמת את אדני וגו'
אמת שהוא מעלה את מצות  מצוה שאדם עושה, צריך לקשר עצמו עם צדיק

ותפלות ישראל למעלה, וז"ש להם אליעזר אם אתם רוצים לעשות חסד ואמת 
דהיינו מצות ומעש"ט, צריכים אתם לקשר עצמכם, את אדני, דהיינו אל צדיק 

 ) שפע חיים(                 .         אמת, ועי"ז יעלו המצות והתפלות שלכם אל הקב"ה
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

אחד מחסידיו הגדולים של הרה"ק רבי יחזקאל מקוזמיר זצוק"ל היה מפציר 
רבות על זש"ק ולא נענה, ופ"א בהיותו אצל רבו נכנס איש כפרי פשוט ביותר 
והזכיר עצמו על זש"ק ובאותה שנה הוא נושע בזש"ק והביע החסיד את 

ענה לו הרה"ק הרי א"א המתין שנים רבות עד שבאו המלאכים  תמהונו על כך,
לבשרו על הולדת יצחק, אבל אח"כ מצינו שנשא את קטורה ומיד ילדה לו 
הרבה בנים ומזה לא עושים שום עסק ופלא, אלא התי' הוא כי להוושע עם 
בנים כמו זמרן ויקשן וכו' אין זה רבותא, אבל להוליד בן כמו יצחק אין זה דבר 

                                                        )מאמר יחזקאל(                                      .אלא זה קשה כמו קריעת ים סוף קל
 

אביו של הרה"ק רבי אהרן הגדול מקארלין זיע"א הוא הצדיק הנסתר רבי יעקב 
נסק והיה משמש זצ"ל היה השמש של ביהמ"ד בעיר יאניווע הסמוכה לעיר פי

גם כש"צ, וקרה פעם שבעת עמדו לפני התיבה בתפלת ערבית בליל יוה"כ 
האריך מאד בתפלת לחש וכשגמר הלך אליו גביר אחד מראשי הקהל וסטרו 
על לחיו שני פעמים וגער בו ואמר איך אתה מעיז להאריך כ"כ בתפלתך עד 

ר מן השמים שכל הקהל ימתינו עליך, אבל הוא לא ענה לו כלום ואז נתבש
שבזכות זה יוליד בן אשר יאיר את עיני ישראל ויחזיר רבים בתשובה, וכן היה 

 שבשנה זו נולד לו בנו הגדול מקארלין.
אחרי יוה"כ בא אליו אחד מהנגידים שבעיר וביקש ממנו שימכור לו את הזכות 
של הסטירה שקיבל מראש הקהל והוא שתק על זה, ענה לו השמש תאמינו לי 

מה למכור כי תיכף ומיד מחלתי לו במחילה גמורה בלי שום תרעומת  שאין לי
 )שמע שלמה(           .משמן היושר שכל הקהל ימתינו על השכלל, כי בודאי אין זה 

 

 )שלחן שבתנעתק מספר  (כל הנ"ל 
 

יום אחד הובא אל אחד מבתי החולים שבארה"ב צעיר יהודי שנפצע באופן 
דיקה ראשונה הודיעו הרופאים כי מצבו של חמור בתאונת דרכים ולאחר ב

ים כיהן רב שהיה ממונה על הבחור אנוש ושעותיו ספורות, באותו בית חול
דוק את תעודותיו של בור החולים היהודיים והוא החל לבהמזון עכשרות 

החולה ונודע לו כי אחותו גרה בקרבת מקום ומיד קראו לה וכשראתה את 
וך כך היא סיפרה לרב שיש להם אב זקן מצבו של אחיה החלה לבכות ובת

 במושב זקנים הסמוך ומיד מיהרו להביא גם את האב.
כשנכנס האב ונעמד ליד מטת בנו לא ראו עליו שום סימן של התרגשות כל 
שהיא, וחשב הרב שהוא אינו מבין את חומרת המצב וביקש מהרופא שהוא 

ליו הרב ושאלו מה יסביר לו את המצב ולמרות הכל האב נשאר רגוע, ניגש א

א בטוח הוא אומר על מצב בנו, והשיב שהוא חוזר למושב זקנים אל חדרו כי הו
 .שתוך זמן קצר יבריא בנו לגמרי

כשראה האב שהרב מביט עליו בתמהון אמר לו בוא ואספר לך את תולדות חיי 
וכך החל לספר שהוא יליד העיר ראדין ובזמן שהח"ח החל להדפיס את 

א קרא לקבוצה של בעלי בתים וביקש מהם שילמדו בספרו המשנה ברורה הו
יבינו את מה  האם כתב את ספרו בלשון קלה כדי שגם בעלי בתיםכדי לדעת 

ין היטב את מה שכתב הייתי ביניהם וראה הח"ח שאני מב שכתב, וגם אני
ושנים ואמנם כעת אני רק  ונהנה מאד מזה וברך אותי שאזכה לאריכות ימים

, ועוד ברך אותי ין זה עדיין בגדר של אריכות ימיםשנים ואם ושש בן שבעי
שאף אחד מצאצאי לא ימות בחיי, ולכן אני רגוע ובטוח על ברכת הצדיק, ואכן 

 )שאל אביך ויגדך(     .     למחרת קם הבן בריא ושלם על רגליו והיה כאחד האדם
 

ת מיר הגאון רבי אריה זאב גורביץ זצ"ל מגייטסהעד למד בבחרותו בישיב
שבפולניא, ורבו הגה"צ רבי ירוחם לייבוביץ זצוק"ל שידכו עם בת הגה"צ רבי 
אליהו לופיאן זצוק"ל שגר אז כבר בלונדון והתנה עמו שלאחר נישואיו ישוב 
לפולניא למקום תורה, בדרכו ללונדון סר הבחור אל הח"ח לקבל את ברכת 

עד התיבות  הדרך ובמקום לברכו החל הח"ח לומר את ברכת ברוך שאמר
ברוך פודה ומציל וחזר על הברכה כמה פעמים עד שהבין הבחור שנסיעתו 
 .היא בבחינת פודה ומציל ונשאר בעיר לונדון וכך ניצל מהשואה האיומה רח"ל

 
סיפר הגאון רבי ראובן פיין זצ"ל מראשי ישיבת בית מאיר שבעיר ב"ב כי 

וכה לראדין בנסיעתו אל בהיותו נער צעיר נלוה אל אביו שהיה רב בעיירה הסמ
הח"ח, וכשנכנסו אל הח"ח הסב את פניו מהם ולא רצה לקבלם למרות שאביו 
היה מהמקורבים ביותר של הח"ח ובלית ברירה יצאו מן החדר, ניגש אליהם 
המשמש ואמר להם כי לפי דעתו לא רצה הח"ח להביט עליהם כי הנער לבוש 

מלבוש מודרני ולכן הוא מציע בכובע שדעת הח"ח לא נוחה והוא מחזיק זאת ל
שהנער ילבש כובע שרגילים לילך בו בעיירה ואז הח"ח יקבלם ויעניק את 

 .ברכתו וכן היה
 

בחור מישיבת ראדין חלה פעם במחלה אנושה ולאחר שהפציר רבות בהח"ח 
אמנם כל זאת בתנאי  שלחו הח"ח אל רב פלוני ותבקש ממנו ברכה ואז תיוושע

וד גמור ואסור שאף אדם ידע על כך, וכן עשה ומיד שהדבר חייב להישאר בס
 נרפא לגמרי ונשא אשה והקים משפחה לתפארת.

כעבור שנים נחלתה אחות אשתו באותה מחלה והחלו להפציר בו שיגלה את 
סודו כיצד הוא עצמו נרפא ממחלה זו וכשלא יכול היה לעמוד בהפצרות בני 

לתו ומכיון שהח"ח היה עדיין המשפחה גילה להם את סודו ומיד חזרה אליו מח
 בחיים נסע אליו שוב וגילה את צרתו.

השיב לו הח"ח ואמר דע לך כי אז נוסף לברכתו של אותו רב צמתי אני 
שלושים יום כדי שאוכל גם אני לעזור לך אבל כעת לעת זקנה אין בכוחי שוב 

  .לצום ולהיות לך לעזר
 

ה בא בחור לבקש ברכה ידוע היה בקרב אנשי ביתו של הח"ח כי כאשר הי
שלא יגייסוהו לצבא, אזי אם היה הח"ח מברכו היה נפטר הבחור מן הצבא 

 ואם היה עונה שאי אפשר לדעת מה יהיה אזי ידעו שהוא לא יקבל פטור.
פ"א בא בחור שהיה ידוע כגאון ויר"ש לקבל את ברכתו וענה לו הח"ח שא"א 

כך שבחור שכמותו יגויס  לדעת מה יהיה וכשראה הח"ח שבני ביתו תמהים על
לצבא נענה ואמר האם לא צריכים בצבא מי שיפעל למען ענינים חשובים 
וחיוניים, ואכן כן היה שהבחור גויס לצבא וזכה להשפיע על הרבה מהחיילים 
שישמרו על יהדותם ודאג להם למטבחים כשרים ושמר עליהם מחילול שבת 

               )שאל אביך ויגדך(                               .ופעל שם גדולות ונצורות בעניני היהדות
 

סיפר יהודי שמוצאו מעיר ראדין שביום אחד נקרא הוא וגיסו להתיצב לשירות 
בצבא ונכנסו אל הח"ח לקבל את ברכתו, לגיסו אמר הח"ח שלא יגייסוהו לצבא 

להבחור המספר אמר שהח"ח ברכו ואמר לו יה"ר שתעבור את ארבעה ואילו 
 שנות השירות מבלי שתאלץ לחלל שבת ולאכול טריפות.

הבחור תמה מאד על כך מאחר שהוא היה חלש וכחוש והיה בטוח שלא 
יקחוהו ואילו גיסו היה בחור גבה קומה ובריא אולם, אבל עכ"ז נתקיימו דברי 

א מלשרת והוא נלקח לצבא וכששאלוהו על מקצועו הח"ח וגיסו נפסל ע"י הרופ
ענה שהוא חייט ומומחה בתיקוני בגדים קרועים ונתנו לו חדר מיוחד עבורו 
ולשם העבירו את כל הבגדים שנקרעו והוא היה מתקנם ותמורת זאת היו 
מביאים לו תמיד ירקות ופירות חיים והיה לו מה לאכול ומאחר שהיה לבדו 

מה מעשיו היה יכול בקלות לשמור שבת ולהתפלל  בחדר ולא באו לראות
  .כדבעי בלי שום מפריע ומדברי הח"ח לא נפל דבר

                                                                     
הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין זצוק"ל משגיח דישיבת פוניבז' ישב פעם עם 

נין חובת האמונה בשכר ועונש קבוצה מתלמידי הישיבה ושוחח עמם בע
ן הזה קָ ובהשארת הנפש ותוך כדי דיבור התלהב ואחז בשערות זקנו ואמר הזָ 

 )שאל אביך ויגדך(    .ישב בחדרו של הח"ח בשעה שבאה אליו נשמה לבקש תיקון
                                                                      

)עיני ישראלמאיר נעתק מספר  (כל הנ"ל
 



             
    

חיי שרה  •  109ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  (כג, א) ויהיו חיי שרה... שני חיי שרהה
  מדוע נכפלו בפסוק המילים שני חיי שרה?

הגאון רבי אברהם פאם זצ"ל ראש ישיבת תורה ודעת סיפר על זקנו 
בעיירתו שחייל יהודי הרג אב"ד עיירת שעדליץ בפולין שארע פעם 

בשוגג חייל גוי. כשהביאו אותו למשפט דן אותו השופט למיתה. הרב 
חש אחריות על המקרה והופיע לפני מפקדיו וביקש שיהרגו אותו 
במקום אותו חייל. אלא שגויי העיירה העריכו את הרב לא הסכימו 
לשמוע על התחלפות כזו, אך הסכימו להענות לבקשתו להקל מענשו 

ל אותו חייל ולהמירו בעונש אחר. אחרי זמן קצר חלה הרב והגיע עד ש
שערי מוות, לפתע שמע את ילדיו מתלחשים ביניהם שאולי משום 
שהסכים למסור את חייו עבור אותו חייל הם מאבדים אותו עכשיו. 
התחזק הרב, הגיב ואמר שמחשבות אלו אינם נכונות, משום שהקב"ה 

אלו שנות חייו, רק צורת המיתה משתנית נותן לכל אדם זמן קצוב, ו
  מאדם לאדם וכיוון שאני חולה, אות הוא שעכשיו הגיע זמני.

הוא הוכיח את דבריו מהפסוק שלנו, בו נכפלו המילים שני חיי שרה, 
והסביר שהיה מקום לטעות היות וחז"ל דרשו ששרה נפטרה מפני 
 ששמעה שבנה כמעט נשחט בעקידה, אם כן היה מקום לטעות,

, לכן מדגישה התורה שוב: "שני חיי שרה" שאלו שנפטרה קודם זמנה
היו השנים שנקצבו לה מראש, אלא שהקב"ה סיבב שיהיה זה בעקבות 

  העקידה.
הוסיף רבי אברהם זצ"ל: שכיח שבני משפחה מהרהרים אחרי פטירת 
יקירם, אולי אם היינו נותנים לו תרופה פלונית או אילו היינו הולכים 

וני לא היה הדבר קורה, מחשבות אלו הינם טעות מוחלטת, לרופא פל
שהרי הקב"ה מסבב הסיבות ובידו נפש כל חי ואין אדם מת אלא אם כן 
הגיעו שנותיו שנגזרו עליו מן השמים, עליהן אי אפשר להוסיף ומהן אי 

  (לתתך עליון בשם בנין יעקב)         אפשר לגרוע.
  

  )ב(כג,  ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה
וברש"י: "ונסמכה מיתת שרה לעקדת יצחק, לפי שעל ידי בשורת 
העקדה שנזדמן בנה לשחיטה, וכמעט שלא נשחט, פרחה נשמתה ממנה 

השטן בא אל שרה והתחיל לספר לה על העקדה, שכמעט יצחק ומתה".
  פרחה נשמתה של שרה. –נהרג, ועוד בטרם הספיק לומר שניצל 
השטן, מלאך המות, הוא מלאך. לכל  ומתעוררת כאן שאלה יסודית: הרי

ותפקידו של מלאך יש תפקיד, שליחות שנשלח לעולם כדי לעשותה, 
  להחטיא בני אדם. זו עבודתו ובזה כל עסקו. –השטן הוא 

אבל כאן היה דבר אחר לגמרי: הוא בא להרוג את שרה! והרי עבודת 
חיד השטן, כאמור, היא להחטיא בן אדם. מדוע, אם כן, הוא הולך להפ

זה לא התפקיד שלו! השטן אינו סתם רוצח. אם  –את שרה כדי שתמות 
הוא הורג, אבל מה יש לו  –שולחים את מלאך המות להרוג בן אדם 

  מענין העקדה?
ראיתי בספר "קהלת יצחק" שפרש בדרך פשוטה ואמיתית: השטן הזה, 
תפקידו לקלקל כל מצוה שאדם עושה. לפני העקדה הוא עשה כל 

ולא עלתה בידו. כעת, לאחר העקדה, שוב  –תהיה עקדה  טצדקי שלא
אפילו  –רצה השטן לקלקל. איך? על ידי שלאברהם תהיה חרטה 

על העקדה, שיהא בגדר "תוהא על הראשונות", והמצוה  –מועטת 
הרג את שרה באופן שהיה  מה עשה?      הגדולה לא תחשב לו כזכות.

לעצמו: הנה תראה  נראה שמתה מחמת העקדה, וקוה שאברהם יאמר
! מחשבה זו עלולה העולם שרה הצדקת הלכה מן, מה יצא מהעקדה

היתה לעורר בו רגש כלשהו של חרטה, ובכך לקלקל את כל הרושם 
ן בבואו אל שרה שטזו היתה כונתו של ה העצום של מעשה העקדה.

אחרי שעשה האדם את  –"והסר שטן מלפנינו ומאחרינו"  לגרום למותה.
  (יחי ראובן)   שטן במה אפשר לקלקל את זה.המצוה מחפש ה

ישב שבעה על  נמן שליט"ארן רבינו ראש הישיבה הגראי"ל שטימשם. 
הגיע לנחמו מרן רבי עובדיה יוסף  ת תמר ע"ההרבנית הצדקנית מר

ים ממרקים, שכדי להגיע למעלה כל זצ"ל, ורבינו פתח ואמר שייסור
אחד צריך עוד ייסורים. מרן חכם רבי עובדיה יוסף זצ"ל שאל מדוע 
בפסוק "ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכתה", ה"כ" קטנה. והסביר כי 
אברהם ראה איזה מקום התבצר לה למעלה תחת כסא הכבוד, אז מה יש 

א יבינו מדוע לבכות. אלא כל הבכיה היה כלפי חוץ בשביל אנשים של
אינו בוכה. וזה מה שאומרים: 'המקום ינחם אתכם', כי כשיודעים באיזה 

  (מתוך ספר הפנקס מיומן של הרב יצחק לוונשטיין זצ"ל)א נמצאת, זאת הנחמה הכי הגדולה. מקום הי

  (כג, יג) נתתי כסף השדה קח ממני
ף ב ין נלמד זה, אומרת הגמרא בקידושין (דהאשה מתקדשת בכסף, ומנ

יחה קיחה" משדה עפרון, באשה כתיב "כי יקח שלמדים זאת "ק ע"ב)
  ובעפרון כתוב "נתתי השדה קח ממני". איש אשה",

 ולכאורה זה פלא, הרי קידושי אשה, הם מהדברים הגדולים ביותר, והם
קדושת ישראל, וזה כמו בניית משכן, וכי לא היה לנו ממי ללמוד את 

  רק מהרשע הזה עפרון, שחמד כסף. הקידושין,
 נין מיוחד ללמדו דווקא מעפרון, כי בדרך כלל שני אנשיםאלא שיש ע

שעושים מסחר, אחד קונה ואחד מוכר, או שהקונה שמח, או שהמוכר 
אצל  אבל זה נדיר ששניהם שמחים מאד, על הקנין והמכירה. שמח,

 עפרון זה היה כך, עפרון מכר את השדה במחיר מופקע שכהיום מוערך
, על קרקע חשוכה ושים מליון שקלר, כשלבסביבות שמונה מליון דול

, והיה פחד אימים להכנס לשם, ולא היה לו רוחות רעות ושדים שהיו שם
, הם קנה את השדה במחיר המופקע הזהוכשאבר  שום שימוש בשדה,

הוא עשה את עסקת חייו, היה לו שדה  לא היה אדם שמח ממנו בעולם,
  מעשירי העולם. , וברגע אחד נעשהשלא שוה פרוטה

ר גדולה, הרי הוא ידע את מעלתה הם אבינו שמח שמחה עוד יותאבר
מערת המכפלה, הוא ידע שאדם הראשון קבור שם, הוא ידע ששם  לש

ובן בקר ברח ממנו, הוא רדף  הרי כשהמלאכים באו אליו ן,פתח גן עד
הם ומה זה בשביל אבר ראה את כל מעלתה, ו עד למערה, ושםאחרי

ו שמח שמחה ורוח, אברהם אבינ ל, זה הבדולראבינו שמונה מליון 
כשאדם עומד לקדש את  גדולה ואמיתית על העסקה המוצלחת שעשה.

כמו אברהם ועפרון,  אשתו, אומרים להם יש לכם לעשות את העסק,
מקדש  יצריך לחשוב שהוא עשה את עסקת חייו, האשה שאנהבעל 

 ביותר בשבילי, וגם האשה צריכהאותה עכשיו, היא האשה המוצלחת 
לחשוב כך, זכיתי ממש במציאה, ולא רק בשעת החתונה, אלא שזה 

צריכה ללוות אותם מעתה ועד עולם, וזה מה שחז"ל רצו  מחשבה זו
ומובטח  הקידושין, תקדש אותה עם מחשבה כזאת, לומר לנו בשעת

  (ווי העמודים) .חייכם לכם שלום בית לכל ימי
  יד)(כד, ה' אלוקי אדוני אברהם... הנה אנוכי ניצב על עין המים.. ויאמר

כל פעם  אליעזר מלמד אותנו פה עצה נפלאה לחיים... יפה שיחתן של עבדי אבות ...
עוד לפני!!!! לפני  ניצב על עין המים... - בפרשת דרכים בחיים  שאתה מוצא את עצמך

מה אתה הולך לעשות ואיך  ב את הצעדיםתה מתחיל!!! לפני שאתה מתחיל לחששא
העיניים לשמים ותתפלל !!!  ... לפני הכל!!! וקודם לכל תרים דבר ראשון את
היה חכם ... כי אם קודם אתה ת ולמה?? למה כ"כ חשוב שזה יהיה דבר ראשון ???

להתפלל אז... כבר התפילה תהיה מעוצבת  ורק אח"כ תזכר  ...ופועל ...ושהוע ...ומבין
שאתה חושב שאתה מבין איך ומה צריך לעשות... לכן  לפי ההבנה שלך... לפי המפה

שאתה מתחיל לחשוב שאתה חכם ואתה יודע מה צריך לעשות...  לפני הכל!!! לפני
גלוי וידוע  :ע"תרים עיניים לשמים ותגיד רבשין נקי אז ... כשהראש עדי לפני הכל!!!

אנוכי  שאין לי שמץ של מושג מה לעשות... ואני לא יודע מה טוב לעשות ... הנה לפניך
לאיפה אני פונה  ניצב על עין המים... תקוע עם עשרה גמלים ואין לי שמץ של מושג

לפני שאני אכנס לעניינים  וין את צעדיקבל תפילתי ותכ .. . 'ומה אני עושה ... אז אנא ה
  (אז נדברו)  .ודו"קלעשות  ואז אני כבר כן אדמיין שאני יודע מה צריך

  

   יח) - כה  סד. –(רמז כד מי נפל ולא נפל נפלה ולא נפלה?                          

  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה         



 סיפור השבוע    
  בבית מרן רה"י שליט"א סיפור מופלא שהתרחש השבועע

והנה  המשפיע רבי שמואל אהרן לידר זצ"ל, דים נפטר הגה"צלפני שבועות אח :ר"מ בישיבת טשרנוביל –שליט"א  סיפר לי ידידי הגה"ח רבי יונה וינברג
איזה היתר  הרב שרצה ללמד זכות אמר לו שיש ישנים ושאל על כך, ואחד מבאי בית זצ"ל שם לב שנעלמו מביתו ספרים אחד מהבחורים ממקורבי הגה"צ

 הגראי"ל שטינמן שליט"א לקבל ברכה ס למעונו של רבינו מרןוכשלמחרת נכנ ,ואותו בחור קיבל את הדברים בתמימות צדיק. לקחת ספרים ישנים מבית
והנה זה פלא כשניגש  רה"י שליט"א. הנ"ל לקחת ספרים ישנים מבית צדיק ספרים ישנים וחיכך בדעתו ע"פ ההיתר ליום הולדתו, ראה בבית רה"י שליט"א

להתרחק מהגזל, וכששמע  ביום זה, אמר לו רבינו רה"י שליט"א רה"י שליט"א איזה קבלה כדאי לקבל וביקש ברכה וברכו, שאל הבחור את לראש הישיבה
  ברברג שליט"א, מתוך העלון שיעורי ליל שבת)לי(הגאון רבי מרדכי בונם ז        .הדברים מכוונים. והדברים מבהילים יוצאים מפי כה"ג הבין מיד על מה מילים אלו

  בארנק הוא דוקר...

  שהורו להם הרופאים שעליה לעבור הגראי"ל שטינמן שליט"א ושאלוהו ונו של רבינו מרןכרוהן קשה נכנסו למע בני משפחתה של אשה החולה במחלת
  לגמרי בתוך שלושה חודשים באמצעות סיניות שאמר להם שיכול הוא לרפאה אלטרנטיבית המטפל באמצעות מחטים ניתוח דחוף, אך יש רופא ברפואה

  שאל אותם מרן שליט"א באיזה מקום או לעשות ישירות את הניתוח? הטיפולים אצלושואלים האם לנסות את  המחטים בלא שתזדקק לניתוח, ועתה הם
הוא דוקר בארנק...  אמר להם מרן, לא, הוא לא דוקר בגוף, ובשאר הגוף. המשפחה, הוא דוקר בידים, ברגלים, בגוף הוא דוקר עם המחטים?, השיבו בני

  ם)(ש   יהיה בעזרכם. על חשבון בני אדם" עשו את הניתוח וה' "הוא מרויח את כספו

  סיפור - נישואי ה"חפץ חיים"  - "מה' יצא הדבר, לא נוכל דבר אליך רע או טוב" 
יווגו הראשון, כשהיה בן שש עשרה שנה למד רבי שלמה בלוך זצ"ל, תלמיד ה"חפץ חיים", סיפר, ששמע את רבו ה"חפץ חיים" זצ"ל מספר איך התגלגל ז

פעם בעיר וילנא, כשהוא יתום מאביו ואמו שנפטרו כמה שנים קודם. כשקודם אביו נפטר, ואמו התחתנה בשנית עם יהודי פשוט מאד מהעיירה ראדין. 
נ"ל, ומאד נשא חן בעיניו, ותיכף החליט שיקח אותו רצה ה"חפץ חיים" לכבד את אמו, ונסע אליה לראדין לבקרה, בהזדמנות זו ראהו לראשונה  בעל אמו ה

בת עשרים ושש, לעומת זאת האם התנגדה בכל תוקף לשידוך זה. הדבר גרם  –לחתן לבתו (מאשתו הראשונה),שהיתה אז גדולה בשנים מבנו החורג 
ן כי הענין גרם למחלוקת בין אמו לבעלה, ביקש במדה מסויימת להפרעת שלום הבית, האם גמרה בדעתה להיפרד בגלל זה מבעלה השני. כאשר נודע לב

  מאמו שלא בגללו היא תסבול ויהרס ביתה, הוא הודיע לה שהוא מוכן לשידוך, ומבקש ממנה שגם היא תסכים, וכך נקבע מועד לחגיגת התנאים.
שאלתו של ר' אהרן היתה, כי אחיו העילוי ישתדך כאשר נודע הדבר לאחיו ר' אהרן, שכר מיד עגלון ויצא בחפזון בדרך לראדין כדי למנוע את השידוך. מ

המאורע דוקא בבת עשירים ומיוחסים, והנה, לא הרחק מראדין נשבר אחד מאופני העגלה, ועברו כמה שעות עד שעלה ביד העגלון להחזיר הכל על מכונו. 
  לאחר שכבר נכתבו התנאים. –גרם לכך שר' אהרן הגיע לראדין באיחור זמן של כמה שעות 

יפר פעם ה"חפץ חיים" ואמר: בשידוך שעשיתי אמנם היתה הכלה ממשפחה עניה, אך מעלה גדולה היתה בה, שהיתה יראת שמים גדולה, שידוך טוב, וס
 כשחזרתי לאחר מכן לוילנא, אמר לי החברותא, מה עשית? לקחת בת עניה, כמה זמן תוכל אתה להשאר בלימוד? הלא תאלץ מיד לאחר נישואיך לחפש

הרי אני עוזב … , מה עשית? נוכחתי להבין שהחברותא צודק, והתיישבתי בדעתי כי עלי לעזוב את השידוך. נסעתי חזרה כדי לפייסה שתמחל ליפרנסה
כשהגעתי לעיירה, ראיתי קהל נאספים באמצע הרחוב, הסתקרנתי לדעת על מה פשר ההתקהלות, והתקרבתי למקום, ואז הבחנתי שיהודי אחד … שידוך

מחלת הנפילה קיבל התקפה ונפל ברחוב, וכשחלפה ההתקפה הוא קם, וכיון שקודם היה מוטל בבוץ ונתלכלך לו כובעו ובגדיו, היה מאד מבוייש שחולה ב
אמר ה"חפץ חיים"  יש כל כך הרבה יסורים בעולם, כל כך  –מזה, ומכך שראוהו במצבו העגום, וכולם הביטו בו בחמלה רבה. באותו רגע הרהרתי לעצמי 

שות הרבה בושות, ואם הקב"ה רוצה לבייש אדם הוא יכול לביישו בדרכים רבות, ואני כעת הולך לבייש בת ישראל שכלל אינה אשמה בזה. החלטתי נחו
  לא! וחזרתי תיכף לישיבה. -על אתר 

לעמוד אפילו בהתחייבות המועטת בעל אמו של החפץ חיים, והוא לא יכל  –בטרם נערכה החתונה חלה החמרה נוספת במצבו הכספי של ר' שמעון 
כל. שוב התערבו קרובי משפחה  -שהתחייב בשעת התנאים. גזירות כלכליות חדשות ניתכו על היהודים באזור, ור' שמעון ירד כליל מנכסיו ונשאר חסר

  וידידים וניסו לשכנע את ה"חפץ חיים" לבטל את השידוך, אך הוא לא ניאות להם.
מפי קרובת משפחה שהיתה נוכחת באירוע, כי בשעה שהגיע מועד החתונה, היה ר' שמעון במצב של דלות כה חמורה, עד כי נכדו של ה"חפץ חיים" סיפר 

הכלה … לא עלה בידו להשיג את הדרוש לסעודת החתונה. בדרך מקרה הצליחו להשיג שק ישן של גרגרי חיטה שהיה אכול בחלקו על ידי מכרסמים
דקו את הגרגרים בזה אחר זה, אספו את הראויים לטחינה, ואלה שימשו לסעודת החתונה!!!  כמו כן אחרי החתונה חי וקרובתה ישבו בערב החתונה, וב

  …בעניות גדולה עד כדי כך שהרצפה שלהם בבית היתה רצפה של עפר, ובשבת היה החפץ חיים מפזר חול צהוב לכבוד שבת
בחיים ע"י האשה הזאת, שכן בת גבירים לא היתה נותנת לו לשקוד על תלמודו כרצונו באין  כל ימיו הודה ה"חפץ חיים" להקב"ה על ששלח לו את עזרתו

ת מפריע, כיון שלא הורגלה לחיים של מסירות והצטנעות ודוחק,  'אם רכשתי תורה בחיי, חייב אני תודה על כך לאשתי, משום שהסתפקה אפילו בפ
  (מתוך העלון של הרב צולק)  ר.היה החפץ חיים אומ –חריבה ולא דרשה מלבושים נאים' 

  
בערב שבת קודש פרשת חיי שרה אירע מעשה מוזר. אשה שכרעה ללדת הגיעה בלווי בעלה לבית החולים, ואת ילדיהם הקטנים                           

ולדת השאירו אצל השכנים. סמוך לכניסת השבת ילדה האשה בשעה טובה. האבא שמע את קריאות ה"מזל טוב", ומיד נכנס ואיחל לרעייתו "מזל טוב". הי
"רבקה". (שם זה נבחר ע"י  –רז לשוב לביתם טרם תכנס השבת, על מנת לטפל בילדים.  בשבת בבוקר עלה האב לתורה, ונתן שם לבתו ביקשה מבעלה שיזד

 ההורים, במידה ואכן הלידה תתקיים בשבוע זה של פרשת חיי שרה). והנה, במוצאי שבת התקשר הבעל אל אשתו, "איך הסתדרת עם ארבעס (חומוס)?
דממה של הלם השתררה בצידו השני של הקו... הבעל היה מוכה הלם, כיון שבחודשים שקדמו ללידה, בישרו הרופאים לבני הזוג כי בדיקת  שאלה.

מיהר האב ושטח את סיפור הדברים בפני הרב זילברשטיין שליט"א, וביקש לדעת באיזה שם יקראו כעת לבנם. נשאל  סאונד מראה שיש להם בת...-האולטרא
ואמר: מאחר "ואשתו כגופו", יקראו ההורים לבנם "יצחק". והוסיף: אילו השם שנתן האב הינו שם שאפשר להשתמש בו הן  זצוק"לישיב הגרי"ש אלחמיו 

  (שם)   יקראוהו בשם זה... –ישאירו את השם הזה, ואם יש שם דומה, דוגמת "נחום" ו"נחמה"  –לבן והן לבת, דוגמת "יונה" או "שמחה" 

  אתם נמצאים בחנות לציוד ביתי, לפניכם לקוח שמנהל שיחה עם מוכר החנות:       
     שקלים 60מוכר:   ?"122לקוח:"כמה עולה ם   שקלי 40מוכר:   ?12לקוח:"כמה עולה   שקלים 20מוכר: ?"1לקוח:"כמה עולה 

  מה הלקוח רוצה לקנות?
  .כתובת מגורים . כתיבת3פ"ת.  לתושבי . אך ורק2. שתי החידותעל  בתשובות. 1 מותניתלהגרלה  : כניסההודעה חשובה לפותרי החידות

  קצובר. משפחת  הזוכה: שם.    כי לא ידעו אז שהמלחמה תיקרא מלחמת העולם הראשונה, מכיוון שהשנייה עוד לא קרתה  :תשובה לחידה משבוע שעבר

  

  קליין להולדת הבת הנכדה הנינה -שלזינגר –משפחות הבלין                          להולדת הבת סלומוןי.ד. משפחת   מרכז העיר:
  פיקסלר להולדת הבן הנכד –משפחות שטיגל           כהן להולדת הבן הנכד –משפחות גואטה      לבל להולדת הבן הנכד-משפחות וייס 

  משפחת אשרף להולדת הבת      לנשואי הבן והבת   שטרן –משפחות זומר       האוזר לאירוסי הבתמשפחת הוכ -גני הדר
   בן חמו להולדת הבן הנכד–משפחות כהן     לעול תורה ומצוות שטראוס להכנס הבן הנכד-רמשפחות מיל 

  ללא עלות בסבסוד היחידה לחינוך חרדיהשירות  23:00מכניסת השבת ועד לשעה  24ברחוב פנקס  גוי ממוקםה מקבל קריאות בשבת ע"פ ההלכה גוי של שבת

  משפ
 

בפקס:  שלישי  יום  עד  לשלוח  ניתן  חות  לשמ הודעות  ו לחידות  נות  תרו למייל  037608833פ  a7608833@gmail.comאו 

שבועיתחידה

 פינת ההלכה     



 

 

                                                                            

                                                          

  

       

                                      

  

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

       

  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                    
 בשליחות, ימים לכמה גדול אדם עוד עם" חיים חפץ"ה מרן נסע אחת פעם

 אחת אשה אצל אכסניה מצאו. בה לנוח ונעצרו אחת לעיר והגיעו, ציבורית
 למרן הראויה בכשרות אצלה לאכול ושאפשר ומצוות תורה שומרת שהיתה
  הסעודה האם, שאלה הסעודה בגמר, ולשתות לאכול להם הגישה. חיים החפץ
 שותפו ואילו... מאד טעים היה, מיד חיים החפץ מרן השיב. לחיכם ערבה

 יצאה אך ויהי.מלח מעט חסר שהיה הוסיף אך מאד טעים שהיה הגיב לנסיעה
 נכשל לא חייו ימי שכל וזעק בידיו ראשו תפס חיים והחפץ פניהם מעל האישה
 אין ומסתמא עמכם שנסעתי אני מתחרט... נכשל ועתה הזולת על רע בקבלת

 החרדה מה ותהה כולו נחרד השומע"...בכך נכשלתי אם כלל מצווה שליחות זו
: חיים החפץ מרן השיבו?!! חסר מלח קורטוב אודות ההערה על הזו הגדולה
 נזק מה להתבונן עליו מפיו דבר מוציא אדם כאשר, בעוכריך המחשבה חוסר
 לה יש, בעצמה התבשיל את מבשלת אינה, זו אכסנאית הנה, מכך לצאת יכול

 מיד התבשיל איכות על הערה בשמעה הבית בעלת, בכך שפרנסתה מבשלת
 תוסיף אלא בעדינות להתנסח תיזהר לא היא, בשלנית באותה ועולבת ניגשת

 על תגן פגיעה תחושת מתוך או לפרנסתה מחשש העובדת. הדבר בחומרת
 נמצאו כדבריך אם" ותאמר תקצוף הבית בעלת... הדבר נכון שלא ותטען עצמה

 ומי –"... בה חפצה אינני ברבנים דופי שמטילה כזו עובדת, שקרנים הרבנים
 אומר הכתוב שעליה היא אלמנה זו בשלנית אולי חיים החפץ מרן המשיך יודע

'. לחשוש צריך האי כולי' כאומר בראשו הניד השומע"...צעקתה אשמע שמוע"
 מרחוק וכבר התקרבו הם, למטבח סמוך וניגש בוא חיים החפץ מרן לו אמר
 הבית בעלת בין הקשים והדברים הדין והמענות הטענות את לשמוע אפשר היה

 והביא אישה לאותה שפייסה עד משם זז ולא, נחרד גדול אותו...למבשלת
 יק'סולובייצ משה רבי הגאון סיפר הזה המעשה את...מעסיקתה לבין בינה שלום

 כמה לכך כדוגמה ל"זצ שטרן אהרן משה רבי הגאון המשגיח של משמו ל"זצ
 יכול ומכשול חורבן ואיזה, יזיק שלא מהפה היוצא דבר על להתבונן צריך

 והאיש משה)( ..מחשבה מחוסר להיגרם
 

 אחיעזר ספר בעל ישראל של רבן ל"זצ ינסקי'גרודז עוזר חיים רבי הגאון מרן
 אליהם ניגש לפתע. מתלמידיו כמה ועמו ווילנא העיר של ברחובה פעם הלך
 עמו והלך ביד יד עוזר חיים רבי מרן נטלו. מסוימת לכתובת ושאלם יהודי

 הכתובת את לו הראה ואז המדובר המקום אל שהגיעו עד השעה כמחצית
 כל הקדיש ולמה מה על, רבנו ילמדנו: לו אמרו, תלמידיו זאת כשראו.המדויקת

 את ביד לו להחוות היה די, ההוא המקום עד אותו והוליך מזמנו הרבה כך
 להטריח הרב על היה מדוע. בעצמו מבוקשו מוצא היה והלה, לו להסביר, הכיוון
 ביהודי הבחנתי: "עוזר חיים רבי הגאון מרן להם השיב?מרובה כה בהליכה עצמו

 אותו ליוויתי כך משום, ושבים עוברים לשאול בוש וודאי, הוא לשון שכבד זה
 בושה למנוע כדי זו טירחה היא וכדאי, פנים בושת ממנו לחסוך בעצמי
 (אוצרות התורה)"...מיהודי

 
 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
 כעסו מרוב 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

 לא עכשיו גם ולכן, בידי עלתה וב״ה, כעס מרוב עצמי להרגיע החוצה ויצאתי
 עליך מה בעצמך ותשפוט, שעשית העוולה גודל מה לך אספר אלא אענישך
, להיכנע החליט זה שמרגע התלמיד על כך כל השפיע זה תוכחתמוסר, לעשות
  .מובהק חכם תלמיד לימים ונעשה, הקצה אל הקצה מן מהותו ולשנות

 )ל''זצ שטרן אהרן משה' ר צ''מהגה ומנוחה בית(
 
 

                                  

                                                                                                              

                      לקט פירושים על פרשת השבוע                
ד ַאְבָרָהם ַוּיָֹבא רָ  ִלְסּפֹ  כך ואחר הנפטר על בוכים כלל בדרך:ְוִלְבּכָֹתהּ  הְלׂשָ

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

 שמצינו וכמו, שבה המיוחדות המעלות את הכירו לא כשנפטרה
 בראשית?(אשתך״ שרה ״איה: שאלוהו אברהם אצל באו כשהמלאכים

 כך משום). חכמים שפתי( צנועה שהיא לאברהם להודיע כדי) י״ט, י״ח
 ואז אמנו שרה היתה מי שידעו כדי להספידה קודם אברהם הוצרך

 לספד קודם כתוב לכן. אברהם עם יחד כולם בכו ההספד את כששמעו
 )יוסף לבוש(.ולבכותה כך ואחר לשרה

 
ר ח לֹא ֲאׁשֶ ה ִתּקַ ָ נֹות ִלְבִני ִאׁשּ ַנֲעִני ִמּבְ ר ַהּכְ ב ָאֹנִכי ֲאׁשֶ ִקְרּבוֹ  יֹוׁשֵ  למה: ּבְ
, אביו ומבית ממשפחתו ליצחק אשה לקחת ובחר בכנענים אברהם מאס
 הכנענים: הוא ההסבר אלא,? זרה עבודה עובדי היו הם שגם פי על אף
 ותכונות ובמדות, ומוסר מדות בעניני רעים, תועבה במעשי משחיתים היו

 תועים היו אברהם של במשפחתו אולם. הוריהן אחרי התולדות נמשכות
 מאבות נמשכת אינה זאת ובחינה, בשכל, בדעות שוגים, אמונה בעניני
 ")נזר אבני"ה בעל מסוכוטשוב אברהם ר׳ הרבי.(לבנים

 
ָרץ  לקבוע בדרכו שראה הניסים על סמך לא אליעזר: ִלְקָראָתהּ  ָהֶעֶבד ַוּיָ

 להווכח סימנים ביקש אלא, ליצחק אשה להיות מתאימה שזו בוודאות
 ל"זצמבריסק   ז"הגרי ומרן שמים יראת בה ויש חסד בעלת אמנם שהיא

 סימנים על להסתמך אין  שבזיווג אליעזר של מהמעשה הוכיח דבריסק
 צריך אלא, הזיווג שזהו, כביכול, המורים ניסים על ואפילו, השמים מן

 וכמו, במעשים וצדקנית שמים יראת היא אם הענין ולברר לבחון עוד
 )ודעת טעם.(צידקותה לראות רבקה את בחן אלא, סמך שלא אליעזר

 
ְקְראוּ  : י"וברש:ֵאֵלךְ  ַוּתֹאֶמר ַהּזֶה ָהִאישׁ  ִעם ֲהֵתְלִכי ֵאֶליהָ  ַוּיֹאְמרוּ  ְלִרְבָקה ַוּיִ

 של התנהגותה היא לכאורה מוזרה".רוצים אינכם אם ואף, מעצמי אלך"
 דוקא שמא? כזו מתגרה תשובה לתת לה מה לשם. המעמד באותו רבקה
 את ולעורר המצב את לסכן עלולה היא התקיפה תשובתה משום

 הברירה את נתנו הרי הם שכן, לזה צריכה היתה לא הלא? התנגדותם
 כי מכאן מוכח, אלא, החופשי רצונה מתוך להחליט לה אפשרו, בידיה
 בלתי אחריה וזרעה היא שתהיה, עתידה את בזה להבטיח רבקה רצתה
 הקשר כל של מוחלט ניתוק לידי להביא, ובמולדתה במשפחתה תלויים

 בהתאם ולהתנהג לעשות מהם ומנותקת חופשיה שתהיה, איתם היחס וכל
 עודנה כשהיא, עכשיו ודוקא, הטהורה הרוחנית ולהשקפתה לרצונה
 את לסכן מוסיפה והיא, אותה שיעכבו לחשוש שיש, ידיהם ותחת בביתם
 העקבית והעמידה ההתנגדות תכונת בנפשה מעמיקה היא אז כי, עצמה

 סיכון" מצידה זה היה.ועקרונותיה השקפותיה, עמדותיה על והתקיפה
 ניתוק את לעשות מעדיפה היא, לסיבוכים החרדה כל שעם", מחושב
 בעתיד המחיר עלול הרי, עכשיו לא אם כי, בהתחלה, מיד דוקא הרגשות

 אם להצליח אפשר בהתרפסות ולא בפשרות לא שכן, יקר יותר הרבה להיות
  .עליהם ועמידה עקרונות של חיים באורח מעונינים

 )חדש אור - ל"זצ זייציק חיים רבי צ"הגה( 
 

ח ַאְבָרָהם ַוּיֶֹסף ּקַ ה ַוּיִ ָ ָמהּ  ִאׁשּ , הגר זו. קטורה: פירש י''ורש: ְקטּוָרה ּוׁשְ
. היתה הלא זו הגר־קטורה כקטרת מעשיה שנאים שם על קטורה ונקראת
 אלא? הלום עד שבחה מלהגיד הכתוב המתין ולמה, אברהם של אשתו

, הגר של הנאים מעשיה הוכרו ולא נראו לא, קיימת שרה שהיתה זמן כל
 של הגדולים טובים המעשים לעומת הגר של למעשיה היו ערך מה כי

 הגר של מעשיה ונכדו נראו אז, שרה שמתה לאחר אבל? הצדקת שרה
 )התורה על(. כקטורת    הם נאים כי

מרי תמוסרהשקפהמ הג ה

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

        

        

 חיי שרה דבס"
 160גליון מספר           
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לרפואת דוד בן 
 שושנה הי"ו



         

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                           
         ).החכמה מעיין( דאגה לחכם נָאה לא                                                     

                  ).תם רבינו( בו יתעלה ל-הא אהבת תהיה כן יתעלה ל-בא האדם אהבת כפי                         
 ).מקוצק הרבי( צריך להדפיס שכותב מה כל ולא לכתוב צריך מה שאומר כל ולא לומר צריך חושב שאדם מה כל לא   
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תגובות הערות והארות במייל 

s3241625@gmail.com 
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 בשבע לדבר ל"זצ מרמלשטיין הרב באמריקה המפורסם הבדחן את כיבדו פעם
 בגמ׳ כתוב כי חתן בסעודת לדבר מכבדים למה יודעים אתם אמר והוא ברכות
 עובר - משמחו ואינו חתן מסעודת הנהנה כל הונא בר אמר  )ב"ע ו׳( ברכות

 שנהנים ההנאה את לכולם להוציא לזה עצה מצאו כן על. קולות בחמישה
... וההנאה המיץ כל את לכולם ומוציא..לדבר מישהוא מכבדים - חתן בסעודת

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

, אחרונהברכה וברך החתן שקרא שלאחר הספרדים מק״ק בחלק מנהג
 זקן״ ״ואברהם מפסוק שרה חיי בפרשת חומש מתוך או אחר מס״ת לו קוראים

. טוב סימן משום מאונקלוס הפסוקים כל ומתרגמים, משם״ לבני ״אשה עד
 חיי פרשת( בחיי ורבנו. באבודרהם ומקורו) ה ס״ק קמד סימן( במג״א והובא
 אשה יקח שלא בנשואיו שיזהר העם את להזכיר שבא הטעם כתב) ג-כד שרה
  .אבינו אברהם שעשה כמו משפחתו מבנות אשה ישא אלא יופי לשם

 )לחיים מנחה(
 
 

 הכבירים ממכשיריו אחד הוא - האדם שבתוך זה ומפליא מתעתע הדמיון כח
, היהדות של מדרשה מבית המוסר גדולי בזה ביארו והרבה", יצר"ה של

 והדברים. דמיון חיי לבין מציאותיים חיים בין להבחין האדם מן התובעת
 את להמחיש בכדי, רפרוף בדרך רק זה בנושא כאן נגענו. ועמוקים ארוכים
 בעיה כיום היא אשר, נפשו שלוות אי ומקור האדם של סיפוקו חוסר מהות
 במלים גאון סעדיה רבינו זאת והגדיר. בחיינו רבות תבערות המציתה, בוערת
 אם אף, בוטחות ולא הזה בעולם נחות אינן ידעתים אשר הנפשות כל: "דלהלן
 אם כי, בטבעה זה ואין. שבמעלותם עליונה ואל שבמלכיות הגדול אל הגיעו
 נכספת והיא העולם טובות מכל נכבד יותר אחר מדור יש כי ידיעתה בעבור

 מאמר, ודעות אמונות" (ושוקטה נחה היתה זאת ולולא, אליו צופיות ועיניה לו
 השתוקקות מרגשי נובע זה כל. המנוחה וחוסר הנפשי השקט אי מכאן). ט

 אין פנים ובשום צורות מיני בכל החוצה פורצת אשר, נפשית להתעלות
 ושם לוקחה משם אשר, אור מלא לעולם צופה הישראלית הנפש. להחניקה

 יום בכל היוצאת" קול בת"ל להאזין אחד כל על זה במצב.הטבעי חייה בית
 שכל, תורה של מעלבונה לבריות להם אוי: "ואומרת ומכרזת חורב מהר ויום
 בחלל ועולה בוקעת זה במצב). ו"פ אבות", (נזוף נקרא בתורה עוסק שאינו מי

 בלא כסף תשקלו למה! למים לכו צמא כל הוי: "הנביא בפי' ד קריאת עולמנו
 אחים !"נפשכם בדשן ותתענג אלי שמוע שמעו, לשבעה בלא ויגיעכם לחם

 עתים נקבע! בתורה ונעסוק נלמד הבה: חי ל-ק בני, קודש זרע אהובים
, ובשלימותה בטהרתה, כמאמרה, ממש תורה נלמד, בה ונעמול ניגע, ללימודה

  .הגבורהמפי מורשה לנו שניתנה כפי
 בנתיבות האמונה)-הגה"צ' ר' צבי מרקוביץ זצ"ל(

 
 

 עליו לסמוך יהיה ואפשר עדיף יהא כך כל חכם שאינו מי יתכן איך שאלה:
 ?חכם מעל יותר

 אינו אם ילד קטן בקריאת תלוי זיין או וו כגון בתורה״ נפסק אם תשובה:
 כהלכתן לקרות יודע קטן ילד ה אם עליו״ לסמוך יכולים טיפש ולא חכם

 אומר הוא כי, עליו לסמוך יכול אינו הענין שמבין חכם קטן ילד אבל, כשרות
 .הענין לפי שמתפרש הבנה מתוך הנפסקת האות

מרמלהרבבאמריקההמפורסםדחן
בסלדברמכבדיםלמהיודעיםתם
חמסעודתהנהנהכלהונאברמר

םעצהאו שהואעודמכבד למ

החתןשקראשלאחרהספרדים
שרחייבפרשתחומשמתוךאוחר
מאוהפסוקיםכלומתרגמיםשם״

עע
שכמומשפחתומבנותאשהא

אהוא-האדםשבתוךזהמפליא
מביתהמוסרגדוליבזהביארו
לבימציאותייםחייםביןלהבחין

     

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמִּפְתָּגֵמיִמּפִ

ָמיוָאִביוֲעָצבֹוְולֹא ָכהַמּדּוַעֵלאמֹרִמּיָ יָתּכָ לנתינתשיששמענו: ָעׂשִ
 המחמאה את שקיבל אדם אותו כאשר גם פעולתה את הפועלת, מחמאות

ביצעבלונדוןהמתגוררחרדיעסקיםאיש. מסוכןפליליופושעגויאלאאינו
 היה שלו העבודה ממקום בצאתו. במזומן שכרו את וקיבל, גדולה עסקה

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

 אחריו עקבו, שביצע הגדולה העסקה על הסתם מן שידעו אלה אנשים.עמו
 מפורשות עליו מאימים שהם תוך, הגדול הכסף סכום את לשדוד וביקשו
 ״עשה החרדי היהודי. במקום להרגו יהססו לא ־ הכסף את יתן לא שאם

 את  לנסות החליט לפיכך, להכריעם יוכל לא הזרוע בכח כיוהבין, חושבים״
 מהם באחד וראה, פניהם על התבונן הוא. השודדים עם שיחה ולפתח מזלו
 בך רואה אני, ״תראה: לו ואמר אליו פנה מכן לאחר. ״המנהיג״ דמות את

 אינטליגנטי ואפילו, ונימוסי טוב אדם לי נראה הינך, מאוד חיוביות תכונות
 נראה האיש.״?שלי הכסף את צריך אתה מה לשם, בבקשה לי תאמר. מאוד

 כדי לכסף זקוק ״אני: ואמר להשיב היסס לא אך, השאלה מעצם מופתע
, עולה זה כסף ״וכמה: ושואל ממשיך שלנו והיהודי. ״ וסמים משקאות לקנות
 איש. השודדים קבוצת מנהיג השיב, שטרלינג״ לירות ״חמש. ״?הללו הסמים
 קח ״הנה: לו ואמר, לשודד והגישו לירות עשר סך הוציא החרדי העסקים

, הפלא למרבה.לנפשי״ והניחני, שביקשת ממה כפול, הזה הסכום את לך
 הלירות 10 בן השטר את שלקח, השודד של  ליבו על הדברים פעלו

  לנפשו היהודי את לעזוב האחרים השודדים לשני גם והורה, שטרלינג
 חייו ואת כספו את הציל הצל כי, יתברך לה׳ והודה לרווחה נשם ומיודענו
 שלו הכנסת לבית שלנו היהודי מגיע למחרת. המקום מן להסתלק ומיהר
 במנהיג, הגדולה לחרדתו, מבחין הוא השער וליד, לונדון של החרדי באיזור

, אתמול שעשינו ה׳עסקה׳ את לבטל כדי בא שהוא בטוח ״הייתי. השודדים
 אולם. משפחתו לבני מיודענו כך אחר סיפר, הכסף״ כל את  ממני וליטול
, לגמרי אחרת במטרה לכאן בא שהשודד לו התברר ספורות שניות בתוך
 העודף ״הנה: הנדהם ליהודי ואומר, ליש״ט 5 של בשטר בידו מנופף הגוי
 מיודענו תפס רגעים מספר לאחר. אתמול״ ממך שקיבלתי ליש״ט 10 מה־

 רוצה  ״אני: המדרש בית בפתח לידו שניצב הגוי ־ השודד את ושאל, אומץ
 אותי לשדוד רצית, אתמול. לך שאירעו התהפוכות את בבקשה לי שתסביר
 עוד אתה ועכשיו, ליש״ט 10 ב־ הסתפקת כך אחר, כספי כל את ולקחת
 נבכי אל היטב להחדיר יש  הגוי של התשובה דברי את י״? עודף לי מחזיר
 פעם אף שמעתי לא מעולם, אתמול ״ועד, הגוי אמר, ״ 27 בן ״אני. לבנו
 תכונות לו שיש כאחד רושם עושה שאני שמעתי ולא, טוב אדם שאני

 וההרגשה, הללו הדברים את לי שאמר בעולם הראשון האדם אתה. חיוביות
 את אמרת ולא, אומר שאתה למה התכוונת ־ שבאמת היתה שלי

, ליבי את שבתה שלך הגישה. כספך את להרוויח כדי רק הללו המחמאות
 הסתפקתי אתמול, לכן. כספך את שאגזול לך מגיע שלא שהחלטתי עד

 לי ונשאר, לקנות צריך שהייתי מה שקניתי ולאחר, הליש״ט 10 בן בשטר
 טויסיג מהגר״א ע״י סופר זה סיפור.זה״ את גם לך להשיבבאתי, עודף

 זה אם: חשבון נעשה ועכשיו. בלונדון המעשה בעל את מכיר שהוא שאמר
 שודד שהוא כזה גוי ועוד, גוי של ליבו על לפעול יכולה אחת שמחמאה מה

 לעקרת, לילדים שנעניק שלנו אחת למחמאה יש ערך איזה, ואלים מסוכן
 בדברי חוסכים אנחנו מדוע. אותנו הסובבים היהודים ולכל, לשכנים, הבית

 את מעבירה היא האם? משהו ממך גוזלת מחמאה נתינת האם? מחמאות
 מילים בכמה: לקח וילמד חכם יוסף? לו שהחמאת אדם לאותו ורכושך כספך
 מתאימים שלא מדרכים ולהתפכח. המלך לדרך הבית בגי את ליישר אפשר
  .הנצח לחיי ולזכות, הזה בעולם אורחותינו את וליישר, מלך לבני

 )נפשי ברכי(
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1 גיליון מס. 553שבת קודש  פרשת חיי שרה

למה אהב הקב"ה את האבות? מפני שכל היום וכל הלילה, לא היה ליבם פונה מלהרהר אחר חפצי שמים, כי היו כל כ"ד שעות בסדר אחד שלא היה להם פנאי 
מחפצי שמים אפילו בחלום (באר משה).

ומשונים עד ששעה לפני השבת מצאו השניים עצמם למרגלות העיר טבריה, 
כשהם מבינים שהסיכוי להגיע לצפת כרוך בחילול שבת, ועל כן עליהם להתכונן 

לשבות בטבריה. 
החל מן העיכוב הראשון חשו השניים שייתכן ותוכניתם תשתבש, והתלוננו 
בינם לבין עצמם על העיכובים הלא צפויים והתסכול שאחז בהם. מיותר לציין 
שעגמת הנפש הגיעה לשיאה בעת שעמדו על שפת הכינרת כשאין להם שמץ 
מושג היכן יעשו את השבת. בלית ברירה ניסו לחפש אדם שומר תורה ומצוות 
שייאות לארחם מהרגע להרגע. והנה חסיד שחזר מן המקווה עם בגדי השבת 
מטבעות  לידם  דחף  עצות,  אובדי  כשהם  פגשם  ראשו  על  והשטריימל  לגופו 
והזמינם  המוקצה  חפצי  את  מהם  לקח  שבת,  לכבוד  למקווה  שירוצו  מספר 

לביתו.
שבת,   וקבלת  מנחה  לתפילת  מארחם  עם  השניים  הגיעו  נשימה  טרופי 
כשאין להם דקה בכדי לדבר עם מארחם. בליל שבת כשישבו עימו ועם זוגתו 
"אני  שלהם:  הפרטית  ההשגחה  גודל  את  היהודי  להם  סיפר  השבת,  לשולחן 
לארץ  חזרה  טיסתנו  צדיקים.  קברי  על  בהשתטחות  בחו"ל  שהינו  ורעייתי 
התעכבה בימים מספר וידענו שננחת ביום חמישי לפנות ערב. קרובי משפחה 

לקחו את הילדים לביתם לשבת, וכך יש לי מקום עבורכם.
לא  השבת,  צרכי  את  מכינים  וזוגתי  אני  היינו  "אילו  לספר:  המשיך  והוא 
היינו מכינים מראש אוכל לשני סועדים נוספים, כי אם עבור שנינו בלבד. אלא 
את  הכינו  בביתנו,  אינם  שהילדים  ידעו  ולא  שלנו,  העיכוב  על  שידעו  ששכנים 

מאכלי השבת בשפע עבור משפחה שלמה! כעת יש אוכל גם עבורכם".
תהיה  שלא  כך  על  בכינו  לחברו: "אנחנו  הבחורים  אחד  שח  השבת  בצאת 
לנו שבת כהלכתה, והנה הקב"ה דאג לנו מראש בהשגחה מופלאה לעונג שבת 

ים ַחיָּיו ַחיִּ

עקרה,  היתה  תשעים  גיל  עד  אמנו.  לשרה  לה  היו  קשים  חיים  לכאורה, 
קשים  נסיונות  עשרה  אברהם  לצד  ועברה  בנדודים,  עליה  עברו  שנותיה  רוב 
שבאחרון שבהם, נסיון העקדה, ממש פרחה נשמתה ומתה. אומר רש"י הקדוש 
שכל שנותיה היו שווין לטובה. שנים טובות. הכיצד? שרה אמנו לא שכחה לרגע 

את ה'. לא שכחה לרגע שהכל ה' עושה ושהכל לטובה.

המציאות שלנו היא מציאות של שכחה. יש כל כך הרבה דברים שמבלבלים 
שלנו  הרצון  לפי  הולך  לא  כשזה  כי  שלנו,  והרצונות  שלנו,  האגו  בעיקר  אותנו, 
מנוחה.  לנו  אין  נשברים,  ואנחנו  כועסים,  ואנחנו  נפגעים,  הזמן  כל  אנחנו  אז 
בתוכניות  התחשבות  שום  בלי  בהפתעה,  בד"כ  עלינו  באים  האלה  הנסיונות 
שלנו, ונראה לנו שיש פתאום איזה שיבוש בחיים שלנו, אנחנו כל הזמן חושבים 
רק על עצמנו ובעצם שוכחים. נמצאים בשכחה. כי אנחנו, הגוף שלנו, היישות 
שלנו, עשו לנו, אמרו לנו, יש לנו, אין לנו, אנחנו מסודרים, אנחנו לא מסודרים, 
שאין  לנו,  עושה  ה'  שהכל  מה?  שוכחים  שכחה.  בעצם  הם  האלה  הדברים  כל 
כלום כלום, יש רק ה'. שהוא מלך, הוא מולך עלינו, ואנחנו צריכים לקבל באהבה 
את מלכותו עלינו, להמליך אותו עלינו, לקבל עול מלכות שמים. אנחנו אומרים 
ועצבות  משבר  של  רגע  בכל  שנזכור  כדי  ישראל"  ביום "שמע  פעמיים  לפחות 
אחד  הוא  ה'  שבעצם  אחר,  או  כזה  נסיון  של  רגע  בכל  ודאגה,  וקושי  ובלבול 
והוא דואג לנו ויש לו רחמנות עצומה אלינו, גם אם לא תמיד רואים מייד את 

הרחמים. כמו למשל במעשה הבא:

משבתות  באחת  לנסוע  החליטו  ברק  בבני  חסידית  מישיבה  בחורים  שני 
שונים  בעיכובים  בדרכם  נתקעו  והם  הסיבות  מסובב  רצה  לצפת.  החורף 

בס"ד

שבת קודש   כה' חשון, תשע"ז
פרשת חיי שרה
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 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואת והצלחת מורינו הרב אליעזר בן עטיא שליט"א 

והרבנית תהילה בת לאה תליט"א

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, ציפורה 
בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, הרב דוד חיים בן זוהרה, 

ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת נסריה, נתנאל בן רויטל, 
אורנה בת ציונה, זוהר בן אורית

להצלחה וישועה: שלום בן ליבא, יצחק צחי בן אורית, אורית 
בת סורינה 

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
הודיה סופיה בת שרה פרוין, בת אל בת ציפורה 

לזיווג הגון: מיטל בת יפה, נאור בן הלן, שי שרגא בן אסתר, 
רבקה בת שרה  

לעילוי נשמת: רבקה בת איז'ה, דליה בת נחום זאב הי"ד, 
יעקב בן רבקה, שרה בת יקות, אברהם בן חביבה, בוריס 
בן סבטלנה, שלמה שלומי בן אילנה נאוה, יוסף יצחק בן 
יחיאל, ציון בן יונה ודוד, בניהו בן זכריה (יחיא) ומרים, 

ציפורה בת חנה, שלום בן לאה,  בנימין חי בן שרה

ת.נ.צ.ב.ה
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קצת בכיסים, שהוא רצה להוציא 3 פרוטות והוא רק מוציא 2 פרוטות ועכשיו 
הוא צריך עוד פעם לחטט, למצוא עוד איזה פרוטה, אז יש לו איזה צער מזה, 
שבאים  או  מעוונותיו.  לו  שמנכים  גדול,  כך  כל  הוא  הקב"ה  אצל  הזה  והצער 
לבקש צדקה בזמנים לא נוחים, כמו שצריך להגיד אז שמע ישראל, או להתרכז 
אולי  הפסיד  והוא  הכסף,  את  בדיוק  מוצא  ולא  בכיס  מחטט  ואדם  בתפילה 
איזה מילים מהתפילה אבל יודעים שהצדקה היא כל כך גדולה, שמתאמצים 
לתת את הצדקה. והקב"ה רואה את זה, מסתכל עלינו בכל כך הרבה חיבה, בכל 
כך הרבה אהבה, זה לא אומר שבגלל זה אני יכול להיות לא טוב, אם אני אהיה 
חייב  אני  לכלום.  ולא  לאלוקים  לא  אמת,  לשום  אתחבר  לא  אני  אז  טוב  לא 

להיות טוב. אני חייב להשתנות. וה' ממתין לי.

כשמאמינים שהכל לטובה, אומרים הרבה תודה. בשביל לבנות משכן בלב 
צריך הרבה להודות לה'. תודה רבה על זה, תודה רבה על זה, יש כל כך הרבה 

תודות להגיד.

השמיעה  לא  באהבה,  הכל  קיבלה  אמיתית,  צדקת  בהיותה  אימנו,  שרה 
שצדיקים  חז"ל  אומרים  לטובה".  זו  "גם  תמיד  ואמרה  תרעומת  של  מילה 
מהפכים את מידת הדין למידת הרחמים על ידי שהם מאמינים שהכל לטובה, 
זו  דבר "גם  כל  על  אומר  היה  גמזו  איש  שנחום  כמו  לטובה.  נעשה  זה  ממילא 

לטובה" ונהפך לו לטוב.

לאה  אבל  תודה.  אמרו  כולם  האמהות,  האבות,  לה',  הודו  הצדיקים  כל 
אמנו הגדולה מכולם. לא רצתה להפסיק להודות. קראה לבן שנולד לה יהודה, 
שתהיה לה תזכורת להודות להשם בלי סוף, כמה שיותר, שהתודה לא תיגמר 

לה אף פעם.

בחיים.  רע  דבר  שום  להם  עושה  לא  הוא  שלו.  לילדים  טוב  רק  רוצה  אבא 
חיים  להיות  הופכים  הם  אמונה,  של  בעיניים  החיים,  על  ככה  כשמסתכלים 
טובים. מה שקרה לי זה לא עונש. זה גם לא איזה ביש מזל. אצל הקב"ה אין 
מושג כזה הענשה לשם עונש. בורא עולם עוסק בתיקון, וגם כשיש צורך להרוס, 
זה בא כדי לבנות. גם אם זה כואב לפעמים. צריך כל הזמן לדבר עם השם. ככל 
שיש לאדם יותר בעיות, קשיים, נסיונות, ככה הוא צריך לחפש יותר את ה', כמו 

אדם שנמצא בחושך ומחפש את האור. כי לאן הוא יפנה? מי יעזור לו?

מי שיש לו אמונה - חייו חיים, כך אומר רבינו הקדוש. כי הוא זוכר כל רגע 
ה',  נמצא  שם  לו,  שקורה  מה  שבכל  יתברך,  ה'  בלי  מציאות  שום  שאין  ורגע 
שהכל מאיתו יתברך והכל לטובה. כשאדם זוכר את זה, כשהוא לא מסיח דעת 
מהשגחת ה' עליו, החיים שלו זורמים באופן אחר לגמרי. הוא הרבה יותר רגוע. 
הוא לא עושה דברים בפזיזות ובחפזון. אך כשאדם שוכח מה', וחושב שבידו 
תלוי הכל, אז אין לו חיות כלל, כי הוא תמיד צריך לחשוב, לטכס עצות, לתכנן 

תוכניות, איך, ומה, ומתי, ואין לו שום ישוב דעת והוא מבהול ומבולבל.

האמת הזאת, שאין עוד מלבדו, זה עוד לא בתוכנו. אנחנו כל רגע מתבלבלים, 
שוכחים שמה שקרה עכשיו גם זה מה', רצים כל דקה למטבח לאכול משהו כדי 
לאין  הגענו  לא  עוד  מהלב,  להוציא  כדי  טלפונים  מרימים  עצמנו,  את  להרגיע 
זה,  את  לו  מספרים  זה,  את  לו  אומרים  כבר  נולד  שהילד  מהרגע  מלבדו.  עוד 
הוא אומר שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, אומרים לו שחוץ מהקב"ה אין שום 
וההורים  לומד,  הילד  שנה,  ועוד  שנה  עוד  השנים,  כל  במשך  וכך  בעולם,  דבר 
צורות, וככה  לומדים יחד עם הילדים, והמציאות טופחת על הפנים בכל מיני 
יותר  טוב  לנו  שנראה  מה  בחיים,  לנו  שקורה  מה  כל  שבעצם,  לומדים  אנחנו 
עוד  שאין  וההשגה  ההבנה  לתמצית  אותנו  מקרב  פחות  טוב  לנו  שנראה  ומה 
מלבדו. אף על פי שבעולם הזה אי אפשר באמת  לזכות לחוש את ההרגשה הזו 
בשלמות, אבל כל אחד חותר אליה, ועולה בסולם מיום ליום, עוד להבין ועוד 

להבין את המשמעות המכסימלית של אין עוד מלבדו.

כשיש אמונה, כשמאמינים שהכל ה' עושה, כשמאמינים בצדיקים, מקבלים 

שבועיים  השי"ת:  של  דרכיו  נסתרות  בדרך?  נתקעו  הם  באמת  ולמה  אמיתי". 
לאחר אותה שבת, התארס אחד הבחורים עם בתו של המארח!... (סיפר הגה"צ 

אלימלך בידרמן שליט"א ששמע את הסיפור מבעלי המעשה).

כמה שהאדם יותר מצליח להתרכז בעניין הזה שאין עוד מלבדו, שאין בלתו 
ממש, ככה הוא מבטל את היסורים שלו, ככה כל המניעות שלו, וכל הצרות שלו, 
ונלחמים  איתו  שרבים  מאנשים  מצרות  בין  הילדים,  בענין  בין  בגשמיות,  בין 
בחיים,  שיש  נושא  בכל  בריאות,  של  נושא  בכל  גבולו,  את  להשיג  ורוצים  נגדו 
פותר  הוא  אז  מזה,  חוץ  כלום  שאין  יודע  החיים,  לשורש  מתחבר  שהוא  ברגע 

את כל הבעיות שלו.

אבל זה בהדרגה, במדרגות. זה אין סוף מדרגות. ככל שאדם מבין עוד קצת 
ניצל  הוא  כך  לו,  שמפריעים  דברים  מעוד  מתפטר  הוא  כך  מלבדו,  עוד  שאין 

מעוד יסורים, ועולה מעלה מעלה.

בכל  ביסורים,  מלאים  חייו  שכל  אדם,  איך  להבין  יותר  קצת  אפשר  עכשיו 
זאת נאמר עליו שהיו לו חיים טובים. שכל ימיו היו טובים. כי הוא היה מחובר. 
לא  שזה  בתמונה.  שה'  נזכר  מייד  הוא  לו,  שקרה  מה  כל  כי  שכח.  לא  הוא  כי 
סתם חוסר מזל, שבצרה הזו טמון איזה שהוא טוב גם אם הוא עדין לא מבין 

איך זה שזה טוב.

כל  של  העבודה  תמצית  זה  נסיונות  בחיים.  נסיונות  הרבה  עוברים  אנחנו 
המסלול  זה  ה'.  אל  ולהתקרב  רוחניות  במעלות  לעלות  זוכים  ככה  רק  יהודי. 
לברוח  אפשר  אי  שלנו.  לבירורים  להגיע  כדי  לעבור  צריכות  שלנו  שהנשמות 
מזה. אין לנו פה בחירה, הבחירה היא רק איך נעבור את הנסיונות האלה, מתוך 
בלי  ח"ו  או  לטובה,  מתהפך  הכל  באמת  איך  נראה  ואז  לטובה  שהכל  אמונה 
אמונה שזה אומר להיות ממורמר, בלתי מרוצה, שבור ומאשים את עצמו ואת 

כולם, שזה סבל נורא ואיום לאדם.

מקדש  הבית  את  לבנות  זה  שלנו  העבודה  אבל  מקדש  בית  עכשיו  לנו  אין 
שלו  המקדש  בית  את  לו  בונה  ואחד  אחד  כל  ורגע,  רגע  בכל  שלנו.  הפרטי 
כשהוא מתמודד עם כל הנסיונות שיש לו בכל התחומים ובכל השטחים, בכל 
ברכה שהוא מברך ובכל תפילה שהוא מתפלל, והמחשבות שלו, איך הוא נלחם 
התמודדויות.  של  סוף  אין  זה  ופעולה  פעולה  כל  טובות,  הלא  המחשבות  עם 

ככה אדם בונה לו את בית המקדש שלו. 

נכון, אדם נשאר עם התאוות שלו, ועם הבלבולים שלו, ועם הכעסים שלו, 
ועם העין הרעה שלו שהוא לא יכול לסבול שהשני יותר טוב ממנו, שעינו צרה 
בהצלחה ובהתנשאות של חברו, אבל הוא בכל זאת מתקדם, יש לו תמיד איזה 
חוט השערה שהוא קצת מתקדם בה, חוט השערה שאומר בעצם להקב"ה אני 

מבין היום שזה לא טוב מה שעשיתי, אני רוצה להיות קצת אחרת.

אנחנו מנסים להתחזק, ואחר כך נופלים, ואז מתחילים עוד פעם, ועוד פעם 
נופלים. לא קל לעמוד בנסיונות שעוברים על האדם בעבודת השם אבל אסור 

להתייאש. צריך לזכור שהכל הקב"ה עושה לנו כדי לרומם אותנו.  

כשאדם מאמין שהכל ה' עושה, שככה ה' רצה שיהיה, אז הוא מרבה לוותר. 
הוא לא מתעקש. כמו אליעזר עבד אברהם שהיו לו כל כך הרבה קושיות ביחס 
לשידוך של יצחק והוא השליך את כולן. גם את הקושיה החזקה מכולן: איך זה 
שאברהם מסרב לשידוך עם בתו שלו, של אליעזר, שגדלה בביתו של אברהם 
והיתה צדיקה וכלילת המעלות. את הכל הוא משליך ויוצא למלא את שליחות 

רבו בהכנעה ובענווה.

יהודי  לכל  לקב"ה  יש  אהבה  הרבה  כך  כל  אותנו.  אוהב  שה'  להאמין  צריך 
רוצה  יהודי  לנו.  לקרות  שיכול  קטן  דבר  מכל  יתברך  לו  יש  צער  איזה  ויהודי. 
בימני,  נמצאת  והיא  השמאלי  מהכיס  אותה  למשוך  ומנסה  פרוטה  להוציא 
אז בגלל הצער הזה שיש לו כבר פורעים לו מעוונותיו, שהוא היה צריך לחטט 
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ענוה. המגיד מטראוויץ שהיה מגיד גדול וידוע, כשהיה בן שמונים ישב בביתו 
המגיד  בכפר,  נמצא  והוא  ישראל  מארץ  מנסיעתו  חזר  הקדוש  שרבינו  ושמע 
עליון  מלבוש  בלי  פניו  את  לקבל  הקדוש  רבינו  של  העגלה  אחרי  החוצה  רץ 
בהתלהבות עצומה כמו ילד קטן. ואף שרבינו היה אז רק כבן עשרים ושמונה 
כשחזר מארץ ישראל, הוא ביטל עצמו בביטול גמור לרבינו, למרות שהיה זקן 

וגאון.

חיים של ענוה וצניעות הם חיים כל כך נפלאים. ענוותן ידוע שהוא לא יכול 
לעשות כלום בלי ה', הוא לא יכול להצליח בכלום בלי הקב"ה, כשאדם חי עם 
האמת זאת אז הוא כל הזמן בשמחה, כי הוא מחובר אל ה'. אין דבר שמסתיר 
את אור ה' יותר מהגאווה. אדם שבורח מהגאווה ומחפש רק את הכבוד של ה' 
ולא את הכבוד של  עצמו, הוא חי פה הרבה יותר טוב שלא לדבר איזה עולם 

הבא מחכה לו.

כשאדם מתגאה, הוא מרגיש שהוא חשוב, אז התוצאה המיידית היא "מגיע 
מה  מקבל  לא  וכשהוא  רצוני,  את  שיעשו  לי  מגיע  אותי,  שיכבדו  לי  מגיע  לי". 
לעצור,  הזמן  כל  צריך  ברוגז.  קצת  הוא  נפגע,  הוא  אז  לו  שמגיע  חושב  שהוא 
צריך  בראש.   לנו  שמתרוצצות  גדלות  של  המחשבות  את  לזהות  להתבונן, 

להילחם בהם.

עבד  אליעזר  באמת.  הוא  מי  שוכח  מייד  הוא  אותו,  מכבדים  קצת  אדם 
אברהם לא שוכח. אני רק עבד, אני לא בן משפחה אומר אליעזר מיד בתחילת 
הראוי.  מן  יותר  יכבדוהו  שלא  כדי  למה?  רבקה.  של  משפחתה  עם  המפגש 
דבר פחות שבך, הקדם לאומרו. אל תנסה להראות שאתה יותר ממה שאתה 
עבד  אליעזר  של  שמו  מוזכר  לא  הזאת  הפרשה  בכל  איך  להבין  קשה  באמת. 
אברהם אפילו פעם אחת. מה כן נאמר? ויאמר העבד... ויקח העבד... הוא רק 
רצה להיות עבד. הוא לא היה מוכן לוותר על התואר הזה ובזכות זה הפך מארור 

לברוך, כפי שקרא לו לבן "בוא ברוך ה'' " (כד,לא). 

כל  האלה,  הקשים  האלה,  האפורים  החיים  את  לוקחת  הקדושה  האמונה 
הדברים הקשים שקורים לנו, כל אחד ואחד וענייניו, כל סוגי הבעיות שיש לבני 
שאומר  ניגון  ונפלא,  עצום  ניגון  זה  מכל  ועושה  הקדושה  האמונה  באה  אדם, 
שהכל מתוכנן מראש, שחוץ מה' אין כלום כאן בעולם. ניגון שמראה לנו בכל 

מקרה ומקרה את יד ההשגחה, את ידו של הקב"ה. כמו בסיפור הבא:

דמעות בשלשלאות נגעו

צנועה וחסודה היתה רחל היתומה, מבנות צ'רנוביל. אף לאחר שמת עליה 
אביה, ונותרה לבדה עם אמה החלושה, שמרה על דרך ה' והיתה מקפידה על 
קלה כבחמורה. מרבה היתה לשפוך תפילה לפני אבי יתומים, שיגונן עליה כל 
של  מקום  לנפשה.  אותה  עזב  לא  יתברך  והוא  כנפיו.  את  עליה  ויפרוש  הימים 
חן הכין לה ברוב חסדיו, בביתם של הרב והרבנית, ניחמו ופייסו אותה בדברים 

והיו לה לשמש צדקה ומרפא בכנפיה.

נמצא  טרם  אולם  ישראל,  בית  הקמת  לכדי  הגיעה  מכבר  זה  בגרה,  רחל 
לה זיווג נאה ויאה, היא היתה מתחננת לשם יתברך שיזכה אותה בבחור ירא 
שמים. אף כי חלפו עליה השנים בזו אחר זו, בטוחה היתה בהשם יתברך שבבוא 
העת ימציא לה את זיווגה הנכון, כמשאלות לבה. ויהיה היום, והחלו לדבר אתה 
נכבדות על בחור שאומרים עליו כי טוב. מבירורים שערכו אחריו, שמעו טובות. 

שאיפתו, כך אמר, להקים בית של תורה וגדולה כאחת.

נתגלגלו העניינים והוחלט כי לא עת לסרב. השידוך נסגר ונחתם, בביתו של 
הרב. בהגיע העת, החלו ההכנות לקראת החתונה. הנה קרב היום שבו יושם קץ 
לחיי היתמות ותגיע לנווה מבטחים בביתה החדש אשר תקים. רחל היתה כל 
הזמן מתחננת לה' כי יהא ביתה בית נאמן בישראל, על אדני התורה והיראה, 

ותזכה לאוהל יהודי בדרכי האמהות הקדושות.

באחת השבתות שקדמו לחתונה, יצאה רחל עם אמה לנשום אויר צח בשולי 
עיניהם:  למראה  נזדעזעו  הכנסת  בית  לאיזור  בהתקרבן  השקטות.  הדרכים 
זו  היתה  מפיו.  עשן  ומעלה  אדם  ניצב  הכנסת,  בית  שאחורי  השדות  בפאתי 
צרה צרורה מתלאות הימים ההם, כאשר פורקי עול עדיין התהלכו בקרב העם, 

בחזות חיצונית של יראי ה'.

אינה  והלם.  באלם  במקומה  ניטעה  שרחל  אלא  לדרכן,  ללכת  ביקשו 
נורא,   ברעד  מפרפר  ולבה  הביטה  ושוב  הביטה  רואות.  עיניה  לאשר  מאמינה 
התברר החזיון המבהיל כנכון: הלה,מחלל השבת ר"ל, אינו אחר מאשר החתן 
המיועד... כהרף עין נתפרקה בלבה החבילה. אצה רצה בוכיה אל בית הרבנית, 
להודיע כי בטל השידוך, לא שריר ולא קיים. לא חתונה ולא בית, לא תורה ולא 

גדולה, לא דובשו ולא עוקצו. לא אל הנער הזה התפללה.

התאריך הזה, יום שבת קודש י"ד בטבת, היה לה לשקיעת שמש תקוותה, 
אך לזריחה מחודשת של תפילותיה ותחנוניה, לבל תיוותר גלמודה בעולמה.

צ'רנוביל, ליל שבת קודש י"ד טבת, ירח מאיר פנים. מביטים ממרומים על 
רחל העושה דרכה מביתו של הרב אל בית אמה. גלוי להם הסוד הגדול שטרם 
נודע לה: שממש באותה שעה, רוקמת ההשגחה הפרטית את המשך דרכה של 
רחל בחיים. נכנסת רחל לבית, משתדלת לכבוש את צערה לבל יצטערו נרות 
השבת ומלאכי עליון הפוקדים ברחמים את בית אמה ביום קדשנו. וכי מנין לה 
אי  הקב"ה,  של  בעולמו  אחרת  חשוכה  בפינה  הזו  בשעה  מתחולל  מה  שתדע 

שם בסיביר הקפואה...

ליל  סיביר,  הנורא.  הקפאון  את  במקצת  חיממה  הבוערת  האש  מדורת 
במשחק  למדורה  סביב  אסירים,  של  חבורה  לה  יושבת  טבת.  י"ד  קודש  שבת 
בטרם  המשחק.  את  לנצח  עומד  למחצה  שיכור  גריגורי  וקולני.  סוער  קלפים 
פתחו במשחק, הוחלט כי המפסיד הוא שיצית את בנין המפעל הסמוך,  אשר 
העבודה בו בכפייה היא בלתי נסבלת. בסיום המשחק, וולדק  המנוצח העלה 
את המפעל באש, מילה היא מילה... כאשר הכבאים הצליחו להשתלט על האש 
התברר כי חלקו הגדול של המפעל עלה באש. החלה החקירה ובמהלכה מסר 
לעבר  בוער  ענף  עם  חומק  היהודי,  הבחור  מנדל,  את  עיניו  במו  ראה  כי  וולדק 
המפעל. אחריו החזיקו בעלילה כל יתר החבורה וכך מצא מנדל את עצמו מובל 
באזיקים אל רכב ברזל, בעיצומה של שבת קודש. מן הפח יורד עתה אל הפחת. 
כל עצם הימצאותו בסיביר, אינה אלא עלילת כזב שפלה שהעלילו עליו שכניו 
בעוד  בסיביר,  פרך  עבודת  שנות  חמש  עליו  נגזרו  בכפו  עוול  לא  על  הגויים. 
האסירים  עליו  המיטו  והנה  הראשונה,  השנה  את  לסיים  היה  אמור  חודשיים 

צרה אשר מי יודע מה ומתי סופה.

קשים חייו ומרים. יתום ובודד בעולמו. את כל חיותו שאב מלימוד התורה 
ומעבודת ה' בתום וביושר, עד שנתרגשו עליו הצרות. אילו היו הימים כתיקונם 
יתכן וכבר היה נכנס לחופה, ועתה מי יודע... הביט אל על , ואף כי לבו כבד עליו, 
לעולם,  לבד  אינו  יהודי  הן  היום,  שבת  הן  עידוד:  בהרהורי  עצמו  לחזק  ניסה 
גם כי ילך בגיא צלמוות, הוא אינו יודע ולא יידע לעולם על מה ולמה נתגלגלו 
ענייניו באופן מכאיב. לה' פתרונות ואין הנברא אמור להבין בנסתרות. התפלל 
כי זה יהיה לו לכפרת עוונות, ולבו תוהה בקרבו היזכה אי פעם לצאת ממקום 

זה ולהקים בית ישראל?

מעריצים  כוכבים  פמליית  עם  יוצא  פנים,  מאיר  ירח  ממעל.  הרקיע  פרוש 
האכזר,  הצינוק  על  ממרומים  מביטים  קודש.  שבת  לכבוד  הוד  מלא  לטיול 
המאורות  שמחים  וכאב.  מצער  ליפול  העומדות  השחורות  מנדל  של  פניו  על 
הסוד  להם  גלוי  השמים.  תחת  עתה  נעשה  עוד  מה  הם  יודעים  כי  העליונים 
את  הפרטית  ההשגחה  רוקמת  עת,  באותה  שממש  לו:  נודע  שטרם  הגדול 
המשך דרכו בחיים. אולי בזכות השבת שיכולה היא שתרחם, בשמים התחילו 

לסלול עבורו נתיב ישועה.



אור האמונה  כה' חשון, תשע"ז גיליון מס. 4553

דומיה נפשו של מנדל. משתדל לכבוש צערו, לבל יצטער ביום השבת. וכי 
מנין לו שיידע מה מתחולל בשעה זו בפינה חשוכה אחת בעולמו של הקב"ה, 

אי שם בצ'רנוביל הרחוקה...

וולדק,  האסירים.  בכנופיית  פרצה  קטטה  המחנה,  בפאתי  קולנית  המולה 
שאימתו מוטלת על כל האסירים, כמעט והרג במכות את אחד האסירים. זה 
האחרון ידע היטב את שהעליל על מנדל, והחליט שיעשה מעשה. כיון שנתבררו 
אל  בהיכנסו  מיד  המפקדה.  אל  מנדל  נקרא  לצינוק,  וולדק  והוטל  הדברים, 
הצינוק, הסירו השוטרים מעליו את השלשלאות והוליכוהו למפקד המחנה. זה 
סיפר לו כי עתה התבררה האמת, וכי ימי המעצר בצינוק היו לשווא. כאות פיוס, 

הוא בישר לו כי עונש ההגליה יופחת.

מנדל פרץ בבכי, וניצל את פתחון הפה שניתן לו וסיפר למפקד כי מעולם 
לא חטא ולא פשע. כל ימיו הלך בתום ולא חטא לאיש, ורק עלילה שפלה היא 
אשר הביאתו למקום הזה. המפקד התייחס ברצינות לדבריו והבטיחו לבדוק 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

תעזור לי לשמור על  פה נקי. לא להגיד מילה 

במו  ראיתי  אם  גם  בעולם.  אדם  אף  על  רעה 

עיני, או שמעתי במו אוזני, או מי שסיפר לי, אני 

שמה  ספק  שום  לי  ואין  שלו  מילה  לכל  מאמין 

שהוא מספר אכן קרה במציאות.

על  כלום  יודע  לא  כלום.  יודע  לא  אני  עדיין 

אותו אדם שמדובר בו. לא יודע באמת למה הוא 

שצריך?  כמו  אותו  הבינו  לא  ואולי  ככה.  התנהג 

התגובה  אולי  אותו?  גם  לשמוע  צריך  אולי 

הקיצונית שלו קשורה למה שהוא עבר בחיים? 

איך אני יכול לנקוט עמדה כלפי השני כשאני 

הוא  ונסתר  ומסובך  מורכב  מכלול  איזה  יודע 

שמה  בטוח  להיות  יכול  לא  לעולם  אני  האדם? 

שאני חושב על השני זה האמת, אז איך אני יכול 

ככה בקלות לשפוט אותו? ריבונו של עולם, תציל 

אותי מהדיבורים האלה כי זה כל כך מסוכן, כי זה 

כל כך יכול לפגוע, וכי אני את עצמי גמרתי לתקן 

נקי  אני  וכי  אחרים?  עם  להתעסק  זמן  לי  שיש 

מאינטרסים אישיים? מהקנאה? מתחרות?

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

מה  בכל  מהר,  שיותר  כמה  לזכור  לי  תעזור 

שקורה לי ועובר עלי, שזה הכל כי "ככה ה' רצה". 

ככה אתה רצית שיקרה אבי שבשמים.

איך  וחושב  אחורה  מסתכל  אני  לפעמים  כי 

עשיתי מה שעשיתי, איך נכנסתי לתוך הרחוב הצר 

אינסופי,  בפקק  תקוע  עכשיו  ואני  הזה  והעמוס 

שעה  התנועה  עם  בעיה  כאן  שיש  יודע  אני  הרי 

הגדולה  המעטפה  את  לתת  שכחתי  איך  או  הזו. 

הזו לפלוני אלמוני, עכשיו אני צריך ללכת במיוחד, 

ואין לי זמן ולא כוח, ואולי הייתי צריך להניח את 

המעטפה ממש לידי כי אני יודע שאני שוכח, אז 

רצה.  השם  ככה  כי  מהנסיון?  לומד  לא  אני  למה 

השלוש מילים האלה מסדרות לנו את החיים. 

ריבונו של עולם אל תתן לנו לשכוח.

שבת שלום לכל אחינו בית ישראל!
מנחם אזולאי

את העניין. בחלוף יומיים נקרא מנדל אל המפקד וקיבל לידו צו שחרור. היה 
זה מאורע שלא יאומן כי יסופר. נס גלוי ממש! מתברר עתה כי עלילת ההצתה, 
להוציא  שמו,  יתברך  עלילה  נורא  מאת  סיבה  היתה  שבר,  על  כשבר  שנראתה 
ממסגר את מנדל. בהגיעו לצ'רנוביל, התקבל בזרועות פתוחות במעונו הרחום 
הבחינה  הזמן  עם  והשחרור.  הצלתו  נס  סיפור  את  גולל  שם  הרב.  של  והחנון 
הרבנית בנועם הליכותיו וביקר נפשו, ולבה אמר לה כי הוא זה. גם הרב הסכים 
עמה, והיא העלתה את העניין לפני רחל. משמים אמרו לדבק טוב, ובהגיע העת 

שעה טובה ומוצלחת נכתב ונחתם השידוך לקשר של קיימא.

החלה  חייהם  אור  שבקיעת  התברר  תלאותיהם,  את  גוללו  כאשר  לימים, 
שבת  לכבוד  לבם  מרת  את  כובשים  בעודם  טבת,  י"ד  קודש  שבת  ליל  באותו 

קודש, ישב הקב"ה במרומיו וזיווגם לבנין עדי עד.

(מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב (קובי) לוי)
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  איך ממחיש – ומאידך ,הזה בעולם כאן לומדה את ומעדן מחיה
 :מספר הוא וכך .לתורה עיתים קביעות בלי אדם נראה
  מעברו .צלצל בביתי הטלפון כאשר ,אחד בהיר יום בצהרי זה היה

  קולו ,תשובה לבעלות המוסדות מראשי אחד היה הקו של השני
 .מוזר סיפור היה ובפיו ,במיוחד בהול נשמע
  בשעה לבוא עומדת ,שבהנהלתו במוסד הלומדת הבנות אחת
  והיום ,השם ירא תורה בן עם האירוסין בברית ומוצלחת טובה
  נחה החתן על ?מאי אלא .האירוסין סעודת להיערך עתידה בערב
 זוגתו את ליידע החליט והוא,לבב וישרות טהרה רוח לפתע
  פרפר חודשים כמה ובמשך ,לב ממחלת סבל בעברו כי ,לעתיד

 הוא אין וכיום לחלוטין הבריא ,סיפר כך ,לבסוף .למוות חיים בין
  מלכתחילה .זו עובדה המאשר רפואי מסמך בידו .ממאומה סובל
  כי שהבין לאחר אך ,המשודכת עם כך על לדבר החתן רצה לא

 הנס אודות בוודאי ישיחו האירוסין למסיבת שיבואו הרבנים
  לכלה כך על ולספר להקדים החליט ,שנים לפני ,לו שנעשה
 .בעצמו
  ועל ,הענין מכל מאוד נלחצו הכלה משפחת שבני ,מאליו מובן
  להיוועץ מנת על ,בתם לומדת בו המוסד מנהל עם קשר יצרו אתר
 .לעשות מה בו

 הרפואית השפה את לקרוא יודע אינו ,המוסד מנהל הוא ,ברם
 .עזרתי את הוא מבקש כן ועל ,מאומה אומר אינו לדידו והמסמך
  הרפואה מעסקני אחד עם להתקשר ומיהרתי ,לליבי נגע המקרה
 את לי ונתן ,המקרה פרטי על מעט חקר הלה .בירושלים הידועים

  הבטיח ,"הפרופסור הוא" .מהולל בכיר מאד פרופסור של שמו
 מצבו מהו – המסמך על רגע של בהצצה לך לומר יוכל" ,העסקן
 ."הבחור של הרפואי

  בידי עלה לא אך ,פרופסור לאותו להתקשר ופניתי זמן בזבזתי לא
  כאשר ,מזכירותיו משלוש אחת ידי על נעניתי פעם בכל .להשיגו

 .פנוי ולא עסוק שהוא אחר תרוץ לי ניתן פעם בכל
 החלטתי ,פרי נשאו לא והטלפונים השעה מחצית חלפה כאשר
 בית אל במהירות ונסעתי מוניתעל עליתי .מעשה ולעשות לקום

  לפגישה הפרופסור את לאתר אצליח כי תקווה כולי כאשר החולים
 החתן של מצבו מה רק לי לומר שיוכל מנת על ,חטוף רגע של
 .דנן

 חלף מולי .קל רעד בגווי עבר ,החולים בית בשערי באתי כאשר
  שעל הזיהוי בתג קלה והצצה ,מדופלם כפרופסור שנראה רופא
 .מחפש אני אותו ברופא בדיוק מדובר כי העלתה חלוקו
  הפרופסור אל ניגשתי ,ממעל מכוונת ההשגחה יד את בכך ראיתי
 ,מדוע שאל הוא .מאוד עד לו זקוק אני כי ,לו וסיפרתי כבוד ביראת

  העומדים והכלה החתן על ,המקרה פרטי כל את לו סיפרתי ואני
   על לפתע סיפר החתן כאשר ,האירוסין בברית הערב לבוא

 

  אינםמשפחתה ובני הכלה וכי ,בעברו סבל ממנה רפואית בעיה
 .לכך להתייחס כיצד יודעים

 ,המחלקה לכיוון ,הנכבד והפרופסור אני ,צעדנו עת אותה כך
 ככל לשלם מוכנים הכלה משפחת בני כי ,ואמרתי המשכתי ואני

 שהענין אלא המלומדת דעתו חוות קבלת עבור מהם שיידרש
 .ביותר דחוף

 אמרתי אז ואו ,בשלישית הפרופסור חקר "?רוצה אתה ומה"
 להראותו אוכל ,הנה וכי ,הרפואי המסמך מצוי בכיסי כי ,לו

 .הפרופסור לכבוד
 ,המקופל הדף את פתחתי ,הרפואי המסמך את מכיסי שלפתי

 ,במסמך מבט להעיף בטובו יואיל כי בעדינות ממנו וביקשתי
 .הנכבדה דעתו את ולחוות

 .ביותר הגרועים בחלומותיי פיללתי לא הנוראה לתגובתו
 היכה דהו מאן כאילו ,רעם כהלום מקומו על נעמד הפרופסור

 .פצועה כחיה התפרץ ואז ,איתנים בפטיש ראשו על
 באוזני צווח !"תרבות חסר ,אדם פרא" ,!"שכמוך מחוצף חצוף"

 הרעידו הפרופסור של זעקותיו .סמוק ופרצופו מאדים כשגרונו
 ממהלכם עצרו ושבים עוברים .הרחב הפרוזדור חלל את

 מעז אתה איך" :נרגע לא הפרופסור .בתדהמה בנו והתבוננו
 !"?מתבייש לא אתה !?במסדרון ,כך אלי לפנות
 לקבוע מנסה אני שעות שכבר ,לו להסביר ניסיתי כולי המום
 מיאן הפרופסור .לשווא אך ,מזכירותיו משלוש אחת עם פגישה
 .להירגע
 הפרופסור את להרגיע סיכוי שאין ,הבינותי כאשר ,לבסוף

 .שבאתי כלעומת והסתלקתי פניתי ,נפגעה שגאוותו
 המקום את לעזוב כבר עמדתי וכאשר ,באנו ממנו לכיוון צעדתי
 ."אחד רגע הנה בוא" :הפרופסור של קריאתו לאוזני הגיעה
 חמתו את שהקיז הפרופסור הנה כי ,סברתי ולתומי ,נעצרתי
 .שאלתי על בטובו לי לענות יואיל ועתה ,ומתרצה מתרכך
 את לפניו להגיש וניסיתי עקבותי על חזרתי מאוששים בצעדים

 ,בידיאחוז הדף את בראותו ,טירוף כאחוז ,הוא אך .הדף
 שלא" :כמטורף צווח הוא .במקום בו מוחי בשבץ ולקה כמעט
 לשאולרק רציתי !מחוצף חצוף !המסמך את לי להראות תעז
 ."שאלה אותך

 בא הייתי אניאם" :המשיך והפרופסור ,מקומי על נעמדתי
 שאלה שלך הישיבה ראש את שואל והייתי ,שלך לישיבה
 הוא האם,במדרגות יורד או בפרוזדור הולך כשהוא בתלמוד

 !"?בכלל עלי מסתכל היה
 יכולתי ולא ,הגאה הפרופסור על גדולים רחמים התמלא ליבי
 .בפניו זאת להטיח שלא
 שלא ,עליך מרחם ממש אני ,נכבד פרופסור" :לו אמרתי וכך

 לכל ועירניים קשובים היו הם .ישראל גדולי את להכיר זכית
 ."ברחוב אותם שתפס קטן ילד של שאלה
 ,הפרופסור של הנפוח ליבו על התקבלו לא דברי ,כמובן

 השבוע. לפ גליונות" לדעת"ניתן למצוא את העלון באתר  

  העלון בהפצת לסייע אפשר
  ניתן ,עותקים 8000-ב המודפס
  ,]₪ 100[ ש''רפו או נ''לע להקדיש

   ₪ 400 בסך אברך בהחזקת וכן
 פעמי בחד גם אפשר ,לחודש
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 המשך סיפור לשבת קודש
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בהמלצת  ) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 
 א''ש מחפוד שליט''הגר
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'  גילה א'' חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה

לשמחות ואירועים  אולם מפואר הושלם 
כמאה מקומות  ', שבתות חתן בריתות וכו

 :שמואל, לפרטים, ישיבה
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 ל''נ סעיד חיים בן מונירה ז''העלון לע
 ל''נ מרדכי בן אמלי ז''לע
ורויטל בת  , שלמה בן שרה חיה' להצלחת ר

 ניסן מוריס בן אשרס וכל משפחתם, צוהלה

מיכאל . זהבה בת רחל דן בן רוניה, דליה בת סביחה, שמעון בן עליזה: ש''לרפו
יהודה , נרקיס בת דליה, חיה עדי מרים בת שולמית רחל. מארלי בן אסתר

,  ליחזקאל מאיר בן שפיקה כל הישועות. שלום בן תהילה שרה מרסלה
צביקה בן , אריה יהודה בן חנה מלכה, ובריאות משפחת לוי: להצלחה ופרנסה
 ש''ש ברהוג''התורם בעילו להצלחת. שלום בן עבדל, גאולה
אלכסנדר  , אורלי בת ילנה. בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה

 .בן חיה
 036766049: טל 22:30 - 21:00: ה-א+): 30לבחורים מגיל (שדכנית 

  21:30 - 22:30בשעה ' ד', ג', בימים א" חסדי דוד"שידוכי 
 058-3297225 

 ד ניתן לפרסם ספרים בתוכנת אוצר החכמה ועוד 

  ,מילה'ג בת מרגלית ,יה'נג בת שרה ,רזל בת שרה :לרפואת להתפלל נא
  ,שלום בת שרה ,חוה בת שושנה ,יצחק בן שלמה ,שושנה בת זילפה זהבה
  .לוי משפחת להצלחת .מזל בת ומרים אסתר בן בנימין ,מרים בת שושנה

 .פורטונה בן מיכאל לישי הגון לזווג .שושנה בת לטליה הגון ולזווג להצלחה
 ,נרגס בן ומאיר נרגס בן משה ,ל''ז מונירה בן חיים סעיד :נ"לע

  ויחזקאל שמחה בת חנה ,אירן בת סוזן אליס ,מזל בן אליהו
  בן יוסף עובדיה רבנו ג''רשכבה ע''ג מרן נ''לע מרסדס בת ומרים

  נ''לע וכן ל''זצוק מרגלית בן יוסף יעקב הרב ה''זצוקללה ורגיה'ג
  בן אליהו .עזיזה בן נעים ,צבי בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי
  בן צלח ,רחל בת נורי ציפורה ,רביבו סעדה בן משה .דבורה
  בן יאיר ,שרה בת מיכל ,מנחם הרב בן משה הרב .מועלם שמחה
  ,סמדר בן שי משה ,שמחה בן משה ,והר'ג בת אילוז פרחה צביה
  פריחה פאני ,צביה בן יאיר ,סולטנה בן דוד יצחק ,חנה בן שמעון

  הרב ,מרים בן דניאל ,הלן בן מאיר ,טליה בן רותם .מסעודה בת
 גהר בת כוכב ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון בן

  זוגות על התפללו אנא
  בזרע להפקד זכו שלא
  בן יחזקאל !קיימא של
  טַכְרְּכמי ורעייתו מהין
  בן מנשה ,שרה בת

  בן הרצל ,ורעייתו טובה
  בן יצחק ,ורעייתו כתון
  בן דוד ,ורעייתו תמר

  ודליה כמסנה ,שושנה
  וירון שפיקה בת שרה
 .ורעייתו פנינה בן מנשה

ויכולת   כחאנא תנו לנו , אנחנו פונים לציבור הקוראים היקר
אנו  ". דרכי חזקיה"והעלון  ח"הגמ' כולל'הלהמשך החזקת 

משתדלים שההכנסות יהיו קודש למטרות הללו ואין לנו הוצאות 
 !תבורכו מפי עליון. 'וכדו נקיון, מזכירות

  המזכירה  כאשר התפלאתי מאוד מה .המזכירה של בקולה נעניתי
 ,הנכבד הפרופסור אל היישר ,ארוכה המתנה ללא אותי העבירה
 .במיוחד וחביב אדיב בקול לרצוני ששאל

  לביתי יוצא אני" :אמר סיימתי וכאשר ,לדברי בקשב האזין הוא
  אגיע וכאשר ,בפקס לביתי המסמך את שלח ,אלו ברגעים ממש
 ."מיד לך ואשיב בו אעיין – שעה בעוד

  שעה וכעבור ,לביתו הפקס את שלחתי,כדבריו לעשות מיהרתי
 .אליו התקשרתי

  על ומדוייקת שלימה הרצאה מוכנה היתה הפרופסור של בפיו
  שלב לי להסביר החל בסבלנות .ריפוייה ואופני פרטיה ,המחלה

 .שברשותוהמידע את ,שלב אחר
 יוצאת הכלה משפחת בני של נפשם כמה עד שידעתי ,אני אך

 ,זאת לכל להאזין מסוגל הייתי לא ,הסופית התשובה את לשמוע
  זקוק איני למעשה כי לו והסברתי ,הפרופסור את קטעתי בעדינות

  זקוק .עצמם בפני מרתקים שהם הגם ,המפורטים ההסברים לכל
  בריא הבחור האם .השאלה על משמעית וחד קצרה לתשובה אני
  הכלה משפחת בני ,שכן ,בעתיד לחשוש ממה יש והאם ,כיום

 את שתקבע התשובה לקראת ,אדיר ובמתח רוח בקוצר ממתינים
 .בתם גורל
 את לדעת מגיע שלכלה חושב לא אתה האם" .עלי כעס מאוד הוא
  ,יד כלאחר לך אענה אם הלא" .שאל !"?החתן מחלת פרטי כל

 תשובתו בגלל נישאה שהיא בתחושה חייה כל לחיות הכלה עלולה
  שהחתן לך אענה אם גם הן !אחד עסוק פרופסורשל מדוייקת הלא
  עלולה הכלה ,הכלה משפחת לבני זאת ותאמר תלך ואתה ,בריא

  אינו בעלה שמא ,בבהלה בוקר בכל ולקום,שווא לדמיונות להיכנס
 ..."עוד נושם

  לענות בטובך תואיל שמא" ,הפרופסור לפני התחננתי ,"זאת ובכל"
 "?התשובה מהי ,בקצרה ,לי ורק ,לי
  שתבטיח ובתנאי" ,הפרופסור של תשובתו נשמעה ,"לכך אני מוכן"
 ."הכלה למשפחת זאת לספר ותרוץ השפופרתאת תטרוק שלא לי

  אשר הפרופסור של תשובתו נשמעה ,הבטחתי ניתנה כאשר
 סיבה כל ואין ,לחלוטין בריא הבחור" .ליבי מעל כבדה אבן הסירה
 !"למאומה לחשוש
  פרטי כל על לי להרצות שסיים ולאחר ,פה בכל לרופא הודיתי
  ,לך דע" :לו אמרתי ,כנה על השפופרת את שהנחתי לפני ,המחלה

  לך אין !שלך היחס ואת אותך מעריץ ממש אני כי ,הפרופסור אדוני
 ."הוא כך כי לך דע אבל ,ולמה מדוע מושג

  של קולו נשמע ואחריה ,לקו מעבר שררה קצרה שתיקה
  ,לך לומר רוצה ואני ,מתכוון אתה למה היטב מבין אני" :הפרופסור

  .אחרים רופאים של מהתנהגותם השונה להתנהגותי סיבה יש כי
לטובתהישיבהאתעזבתיוכאשר.בישיבהלמדתיבצעירותי

 דף לימוד בלא יום עלי יעבור לא כי לעצמי הבטחתי ,רפואה לימודי
 !"שלום היה .היום עד עלי ששומר מה וזה .גמרא
 ודמעת ונרגש נפעם ליבי ,במקומה השפופרת את הנחתי

  מאיר רבי" :)א ,ו אבות( רבותינו דברי ריחפו ומולי ,בעיני התרגשות
  ומלבשתו ',וכו הרבה לדברים זוכה לשמהתורה הלומד כל :אומר
 )ואתחנן "שלימה אמונה"ב מובא ,באהבתך להתעדן(   ..."ויראה ענוה

 
 

  התגרנים כאחרון בידיו מנפנף כשהוא ,המקום מן שהסתלק
 ."חצוף ,חצוף" :בשוק
  הציפו געגוע ומחשבות ,שבאתי כלעומת החולים מבית יצאתי

  חבשתי כאשר ,צעירותי בימי נזכרתי רגעים באותם .מוחי את
  עוד בהם בימים ,"תורה קול" הקדושה הישיבה ספסלי את

  אוירבאך זלמן שלמה רבי ,והדרו הדור פוסק תורה בה הרביץ
 .ל"זצוק

  הישיבה ראש את מטרידים היינו ,נזכרתי ,רבות פעמים
  ניתן ובדוחק שבקושי שאלות ,צעירים נערים של בשאלות
  ראש אצל ראינו לא מעולם ."שאלה" תוית עליהן להדביק
  במאור ממתין היה תמיד ,סבלנות חוסר או רוח קוצר הישיבה

  משיב היה ואחר ."שאלותינו" אתלהרצות שנסיים עד פנים
  קיבל לפניו שהעומד בטוח שהיה עד ,ודעת טעם בטוב עליהם

 .דבריו את
  ,המדרגות בחדר ,ובחורים אנשים עצרוהו פעמים מאות
  הראה לא מימיו .הישיבה מפתן ועל המכונית מן בצאתו
  הכלל עבור ,בידו עיתותיו היו ותמיד ,וחיפזון מהירות אותות
 .והפרט

  הסתופפתי בהיכלה אשר ',פוניבז ישיבת אל נדדו מחשבותי
  מנחם אלעזר רבי ,הישיבה ראש מרן של ודמותו ,מכן לאחר

 .עיני לנגד מיד ועלתה צפה ,ל"זצוק שך מן
  ,לשאלותינו קשוב הישיבה ראש מרן היה כיצד נזכרתי זכור

  בחורים היו שהשואלים הגם ,רוח ובאורך פנים במאור משיב
  זקנותו בימי אז כיצד נזכרתי בחדווה .ממש ילדים או ,צעירים

  לא כבר המבוגרים הישיבה בחורי כאשר ,שך הרב מרן של
  בשאלות אותו ולהטריד אליו לגשת צעיר בחור לאף הניחו
  ניתן בו היחיד הזמן כי ,הישיבה צעירי ,אנו ידענו ,עבר מכל

  הענק וקומת מגדלותו ולהתבשם הישיבה ראש את "לתפוס"
 ...במסדרון בלכתו אובמדרגות ברדתו הוא ,שבו
  ידע ,רגעים באותם לעצמי הרהרתי ,אוירבאך זלמן שלמה רבי

  אב בתי אלפי עשרות כי ידעגם ידע הוא ,עצמו בגדלות והכיר
  לא זאת ובכל ,פיו מוצא לפי חייהם אורח את מנהלים בישראל

 .ממנו ובנפלאות בגדולות הילך ולא ,עיניו רמו ולא ליבו גבה
  הוא .עצמו בעיני נחות היה לא שך הרב מרן גם ,ספק אין

  ,ופסק התערב רבים ובמקרים ,הדור מנהיג הוא כי וידע הכיר
  אלא .בכך חפצים משמים כי ביודעו ,נדרש לא כאשר גם

  החזיק ולא היה רוח שפל ,גאווה מעט ולו בו עורר לא שהדבר
  וענוותן סבלני היה ,שכך וכיוון ,מעלותיו כל על ,לעצמו טובה
 .הכל כלפי
  אי ,שך והרב אוירבאך זלמן שלמה רבי ,אלו דור גדולי שני על

  כרוכה היתה ענוותנותם כי ואופן פנים בשום לומר אפשר
  ?מאי אלא ,הקצה עד בגדלותם הכירו הם .עצמית בנחיתות
  אדירה וסבלנות !כך משום לעצמם טובה החזיקו לא מימיהם
 .ביותר הצעירים והבחורים הרכים הילדים כלפי ,בהם היתה

  קשר יצרתי ,לבית שבתי כאשר ,המעשה הסתיים לא בכך אך
  להיעזר הצלחתי שלא ,לו ובישרתי רפואי עסקן אותו עם

  פרופסור עבורי שיאתר ממנוביקשתי ,הנכבד בפרופסור
 .הטוב לסיומו הענין את להביא מנת על להיעזר אוכל בו ,אחר
  חשוב ,אחר לפרופסור הנמרץ העסקן אותי הפנה אתר על

  .החולים בבית למרפאתו להתקשר לי והורה ,פחות לא ונכבד
 לקו ומעבר ,הטלפון למספר התקשרתי חששות מלא בלב

 



  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לפ"ק ז| תשע" "נר| גליון  חיי שרהשת פר

 להיטמן ליד קברו של צדיק בכסף מלא

 מאות ארבע ,הכסף את לעפרון אברהם וישקול עפרון אל אברהם וישמע
 ).טז, כג( בסף שקל

 כלפי קובלנה מעין אחת פעם באה, ל"זצ סופר״ ה״חתם מרנא לפני
 ,להיהקה מעשירי אחד שם שמת, שבורגעפר של להיהקה פרנסי

 באותה המת אביהם את שיקברו דרשו, בעיר התקיפים מן והיורשים
 פרנסי אבל, זצ״ל איגרא משולם רבי הגה"ק של כבוד מנוחתו ששם, שורה
 לפני עליהם לקבול באו היורשים: זה קבר בעד, רב מחיר דרשו להיהקה

 ענה, הצדדים שני טענת שמע פרשבורג של שרבה ואחרי, סופר״ ה״חתם
 :ואמר

, הכסף את לעפרון אברהם וישקול עפרון אל אברהם ״וישמע: הכתוב על
 איש להון ״נבהל): נ״ח, רבה מדרש( חכמינו אמרו — כסף״ שקל מאות ארבע

 לי״ כריתי אשר ״בקברי: הכתוב על ואולם, עפרון זה) כח משלי( עין״ רע
 הביא וזהב כסף כל יעקב שנטל: המדרש בשם, ז״ל רש״י מביא) נ, בראשית(

. במערה חלקך בשביל, זה טול: לעשו ואמר, כרי אותו ועשה לבן מבית
, כסף שקל מאות ארבע רק הקבר בעד שלקח עפרון: תמוה הדבר ולכאורה

, וזהב כסף כל הקבר בעד שלקח עשו על כן אמרו לא ומדוע, עין״ ״רע נקרא
 ?לבן מבית יעקב שהביא
 — דבריו את סופר״ ה״חתם סיים — ופשוטה ברורה היא התשובה אבל —
 היה לא. וחוה אדם מלבד הרי, אברהםל המערה את עפרון שמכר בשעה

 ארבע של סכום פשוט קבר בעד לקח הוא ואם, צדיק שום המערה תוך קבור
 במערת קברו את ליעקב עשו כשמכר ואולם, עין״ ״רע הוא הרי, שקל מאות

 יצחק, ושרה כאברהם וצדקניות צדיקים קבורים היו כבר הלא, המכפלה
 לשלם באמת צריך — צדיקים של שורה באותה קברילה רוצים ואם! ורבקה
 ...מלא בכסף

 חוט המשולש
 

 'דמי שדכנות' מחוץ לעיר

 (כד, נ).  הדבר וגו' יצא' מה
זצ"ל, נוהג היה רבות להתנהג בהנהגות שאינן  רבי ברוך מגארליץהרה"ק 

 מובנות, ורק לעתים הבינו בני ביתו ומקורביו את ענייניו הטמירים.
חוץ לגארליץ. לפני היציאה את העיר עגלה לנסיעה מ-פעם יצא עם בעל

פגש ביהודי בשם רבי שאול שהיה 'מלמד' בעירו והוא התהלך כשראשו בל 
עמו. לשאלת הרבי מדוע זה רעים פניו, השיב שהנה עוד שבועיים חג הפסח 

 וכל ממון אין בידו להוצאות החג.
ביקשו רבי ברוך לעלות על העגלה ולהצטרף אליו למסע מחוץ לעיר. 

ה ניסה המלמד לסרב מאחר והוא עתה בדרכו לחפש מלאכה, תהיה בתחיל
אשר תהיה, להתפרנס ממנה, אך הרבי ציווה עליו במפגיע והוא עלה על 

 העגלה.
הם נסעו כמה שעות ובאו לעיר אחת, שם הורה הרב מגארליץ לעצור 

 ליד 'אולם שמחות' זעיר, ובו מסעדה יהודית שבבעלותו של יהודי אחד.
ביקש מן המלמד שהצטרף אליו לרדת מן העגלה, נתן  הרב מגארליץ

בידו כמה פרוטות, וביקשו לרכוש עבורו כוס בירה. משבא ר' שאול המלמד 
ובידו כוס הבירה נתן לו הרב פרוטות נוספות שירכוש אף עבור עצמו כוס 
בירה. שב המלמד אל הפונדק ובאותו הרגע הורה הרבי לבעל העגלה 

 ת...להימלט מן המקום במהירו
כעבור דקות אחדות יצא ר' שאול מן הפונדק ובידו כוס המשקה, והנה 

 והוא נותר כך לבדו. ,נעלמה העגלה עם הרבי
נכנס וסיפר לבעל הבית את אשר עשה עמו הרבי מגארליץ, תהה על 

לפ"ק

 בעזהשי"ת

 המעשה שהי
 צ"ל על פרשת השבוע מגדולי צדיקי הדורות זעובדות ומעשיות 

 דבר זה ושאל את בעל הפונדק מה יעשה עתה.
ם קטן 'לא רחוק מכאן' השיב לו בעל הבית, 'ישנה תחנת רכבת, ובסכו

תרכוש לך נסיעה אל תחנה הסמוכה לגארליץ עירך'. אלא שאני מציע לך 
להיוותר כאן מאחר ובעוד כמה שעות תיערך באולם אשר לי סעודת אירוסין 
מפוארת, וכפי שאתה נראה כבר זמן רב לא סעדת את ליבך בסעודה הגונה'. 

 הסכים ר' שאול ונותר בפונדק.
ירם היטב, הן את השידוך הזה ערך בשעות הערב, משבאו המחותנים, הכ

הוא. שעות וימים נתן בכדי לשכנע את המחותנים שמתאימים המה, אך לאחר 
שהשתדכו, התחמקו מלשלם לו. הם אף קבעו את סעודת האירוסין כאן, 
הרחק מגארליץ כדי שהשדכן לא יתבע את המגיע לו. אך עתה לא נותנה להם 

ב בסכום נכבד וניכר כפי יכולותיהם ברירה והם נאלצו לשלם לו את מלוא החו
 של העשירים הללו.

לימים, משפגש שוב המלמד ר' שאול את הרה"ק רבי ברוך מגארליץ, 
שאלו הרב: 'נו ר' שאול, האם למקום טוב נטלתי אתכם באותו טיול שנכפה 

 עליכם מחוץ לעיר?!...'    
 (עמ' תב)מצוה לספר 

 

 השמים מן זיווג

 מהרבנית ששמע מה זצ"ל סיפר וסמןרבי ישראל גרהגה"צ  שם.
 זה היה. זצ"ל מליובאוויטש יצחק יוסף רבי להרה"ק חבר אשת, הצדקנית

 בחצר שבת, אחת ושבת, הברית בארצותהגר"י  שביקר הראשונה בפעם
 מהמשמשים אחד אליו ניגש, התפלה לאחר בבוקר בשבת, יי"ץהר של הקודש
 .ץ"יימהר הרבי אשת נההזק הרבנית בבית לקידוש אותו והזמין, בקודש

 לשידוכים בנוגע פרטית ההשגחה בענין, פלא מעשה סיפרההרבנית
 ישובים כשהם דרכם את עשו, מליובאוויטש הרבי של המשפחה בני: וזיווגים

 מי על התנהלה הנסיעה, אבירים סוסים לצמד הרתומה הדורה מרכבהבתוך
 לפתע והנה. ועיירות ערים בדרכם חוצים וכשהם, היערות שבילי בתוך, מנוחות
 חשב בתחילה. במקומם קפאו כאילו, דום ועמדו הסוסים נעצרו פתאום
 – לרוויה ושתיה רב מספוא להם ונתן, צמאים או רעבים הסוסים שאולי העגלון

 והצליף השוט את העגלון הרים, ממקומם זזים אינם הסוסים, הועיל ללא אך
 לקבל" מוכנים" כאילו יםעומד הסוסים, מאומה עזר לא זה גםאמנם, בהם
. עצות אובדי עמדו המרכבה נוסעי, מהמקום לזוז ולא וההכאות הצליפותאת

 ולא, בחוזקה נשבו רוחות, לרדת החל עז וגשם, השמים התקדרו בינתיים והנה
. השוטף הגשם מפני מסתור מקום ולחפש למהר אלא, ברירה להם נותרה

 צעידה ולאחר, מזלם להם מזלהת, יהודי בית לחפש ירדו שבחבורההצעירים
 ויצא, בדלת נקשו. בפתחו מזוזה שקבועה בית מצאו, בתים כמה פני על

 בני וכל אשתו, הבית בעל, יפות פנים בסבר וקיבלם, הבית בעל אליהם
 בכבוד אותם אירחו, חפצה ונפש רחב ובלב, למשימה נרתמוהמשפחה

 .דשנה ערב ארוחת להם והכינו, ובחום
 מה, להם עדה היתה שהיא הפרטים כל בתיאור יכההמש ה"ע הרבנית

 בתו בין –" שידוך א גישלאסן האט'מ" –" שידוך נסגר" בוקר לפנות: לכם אומר
 לאחר בבוקר. הרבי של המשפחה מבני הבחורים אחד עם, הביתבעל של

 על המשפחה בני עלו", ווארט"ה לכבוד, חגיגית בוקר וארוחת שחרית תפלת
 נוכחו כולם ואז. ימימה כמימים ושעטו לרוץ החלו םהסוסי והנה, המרכבה

 נעצרו שהסוסים איך, אמש שקרה מה שכל, הפרטית ההשגחה את לראות
 כדי היה שהכל, התגלה מעשה לאחר. לדבר סיבה שום ללא ללכת אבו ולא

 ... השידוך להסגר צריך היה, הזה במקום פרטית שבהשגחה
 אתונו פי את שפתח כמו ,הסוסים של פיהם את פותח היה ה"הקב ואם

 גמרילה, "הדבר יצא' מה" הלא, הכיתנו למה", אומרים" היו הרי, בלעם של
 .בישראל חדש בית ולהקים שידוך כאן

 לב ישראל
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 חכמתה הנפלאה של רבקה שלא לבייש את אליעזר

 לשאוב הבאר אל עוד ותרץ השוקת אל כדה ותער ותמהר
 . (כד, כ) גמליו לכל ותשאב

 כבוד לנהוג ברבקה התשהי המוסר בחכמת והתבונן ראה
 ידעה ולא .בכדה מים ונשארו אליעזר שתה מתחילה כי, הבריות

 יהיה אז לגמלים הנותרים מים אלו תתן אם, לעשות מה רבקה
, חדא מכלי להשקותם לאדם הבהמה משווה היא כאלו נראה

 להיות כבוד העדר כן גם הוא לחוץ הנותרים המים תשפוך ואם
 ותרץ נתחכמה. כשופכין נידונין משתייתו הנותרים המים

 מאליו הכד נפל כאלו עשתה הגדולה הריצה ומכח, להשקות
 אליעזר נשאר ובזה, מים בו ממלאה והיתה, ונשפך מידיה

  .בכבודו
 הקדוש ה"השל

 
 בגמר שידוך 'תנאים' טעם נפלא שעושים

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

 ונקרא ושידוכין תנאים לעשות הוא ישראל דמנהג מה
 ל"זצ מגור ם"הריהחידושי  ק"הרה שהגיד מה לפי, ל"י ,תנאים

 לזה וראיה, ניסים באמצעות בא ישראל בר של זיווג דכל
 לו קפצה ליצחק אשה לקחת בלכתו אברהם עבד דאליעזר

 אך, לזה הוצרך ולמה) 'יא, נט' פר ר"ב( ל"חז שאמרו כמו הארץ
  .ק"עכדה' בנס הוא זיווג שכל לדורות רמז שהוא

 החיצונים כן על, מאוד גבוה ענין הוא דזיווג מזה ונראה
 מעגל ליד רשת ולפרוש זה לבטל כוחם בכל מתאמצים

 שלא נס וצריך, זו מטרה להשיג יוכלו שלא כדי שונות במניעות
 מפח ולהימלט, תושייה ידיהם תעשינה ולא ישחיתו ולא ירעו

 על יהיו השידוכים שבהתחלת הוא המנהג כן ועל .יוקשים
 החיצונים אין ממילא, תנאי על רק שהוא ומכיון, תנאים

 .זה נגד מתאמצים
 ושליחו ת"השי שליחות הן דהמצוות במדרש איתא והנה

 אשה בנו את להשיא מתעסק דהאב ןוווכי ,כמותו אדם של
 ת"מהשי שיצא דבר וכל, ת"השי כפעולת זה בוחש, מצוה שהוא

 ברכות( ל"ז כמאמרם בו חוזר איננו שוב תנאי על אפילו לטובה
 נשאר, תנאי על הוא השידוך שאף סוף לדבר אין כן על ,.)ז

 כי מחמת מקום ומכל .רע ופגע שטן ואין, וקיים שריר הענין
, בזה מתגרים החיצונים אין, תנאי על רק הוא בנגלה תבפשטו

 כן על, החיצונים התגרות בלא בשלום הענין שיעבור העצה וזה
 . תנאי על שהוא מחמת העצה עיקר זה כי" תנאים" נקראים

 ה) דרוש ב"(ח צבי ארץ ת"שו
 

 מידת דרך ארץ לא לומר לאורח, אכול!

 דברי דברתי אם עד אוכל לא ויאמר לאכול לפניו ויישם
 .לד)-(כד, לג 'וגו אנכי אברהם עבד ויאמר דבר ויאמר
: בחיי רבינול) שלישי שער( ארבע לש שולחן בספר כתוב 

 וכן, לפניו השולחן על שיש כיון שיאכל לאורח לומר צריך אין
 אם עד אוכל לא ויאמר לאכול לפניו ויושם" באליעזר כתוב

 לא משיבו שהוא שיאכל לאליעזר לו אמר מי", דברי דברתי
 מאליו מובן לפניו ומונח מתוקן שהמאכל כיון אלא, אוכל

 . שיאכל
 תיקנו טעם מה: וביאר ל"זצ ורוב'מאוז ר"אדמו מרן והוסיף

 שפעמים לפי", אכול" לאורח הבית בעל יאמר שלא, ככה
 עצמו לאנוס יצטרך ,לו יאמר ב"וכשבעה, עליו קשה האכילה
(פסחים פו:)  ל"חז שהורו מפני ואם, הבושה מפני אם, ולאכול

 ".עשה הבית בעל לך שיאמר מה כל"
 )רסז' מע ב"ח ,ורוב'אוז( אש בלבת 

 

 חיים שיש בהם...
 א

 וכדאיתא, אחד רגע' אפי לבטל ושלא הזמן לנצל, הוא בחסידות העיקריים מיסודות אחד
) ז, נד ישעיהו( הכתוב לפרש, אהבת שלוםל בעל "זצ מקאסוב מענדיל מנחם רבי ק"מהרה

 י"וע, שלימות בו לקנות גדול דבר הוא רגע כל כי לדעת צריך שהאדם" עזבתיך קטן ברגע"
 ).לב ייטב בספר מובא' (עזבתיך' ז"עי' קטן' דבר הוא' רגע'שה שחושב

 ביטול' ראיסו אצלו חשוב שאינו שמי, ל"זצ מקאברין משה רבי ק"הרה התבטא נורא ודבר
 .החסידות מפתן על ָדַרך לא עוד, ל"ר איש אשת כאיסור' הזמן וביטול תורה

 ב
: ק"וזלה, ל"הנ היסוד ד"ע" שרה חיי ויהי" בפרשתן הכתוב מפרש האוהחה"ק רבינו

 .ל"עכ" אותם מחיים ימיהם והרשעים, ימיהם מחיים הצדיקים כי, שרה חיי ואומרו"
 זקן ואברהם) "א, כז( פ"עה, נובפרשת שלום אהבת הספה"ק נצטט מדברי, דבריו ולהבין

 האדם אם והיינו, לאדם מלבושים בחינת הם שהימים) א"זח( ידוע הנה: ל"וז" בימים בא
 בדברים אחד רגע אפילו מבלה ואינו טובים ובמעשים ובתפלה בתורה יום באותו מתנהג
 ושלום חס אם הבושה גדלה מאוד ומה... יום באותו ומתעטף מתלבש אז עולם ובהבלי בטלים
) האדם( הוא אזי יום באותו עבירה ו"ח עושה אם שכן ומכל, עולם בהבלי אחד יום מבלה

 בא זקן ואברהם" - דבריו בהמשך - מבאר ובזה, ל"עכ ומלוכלכים צואים במלבושים מתלבש
 . ש"יעו טובים ומעשים ומצוות בתורה אותם ומילא בהימים שנתלבש' פי" בימים

 של ד"בי בפני אנשים שני שהגיעו, ל"זצ מפרעמישלאן מאיר רבי ק"הרה סיפר ז"וכעי
 ואת, עדן גן מיד לו ופסקו הצעיר את מאוד וכיבדו, מופלג זקן והשני בשנים צעיר אחד, מעלה
 ?... האמת עולם זו - מאוד ותמה, לגיהנום תיכף אותו ושלחו, כלל כיבדו לא הזקן

 בחוסר ימיו העביר הזקן כ"משא, ט"ומעש בתורה ושנותיו ימיו מילא שהצעיר, לו והשיבו
 הספורים ימיו את, בחשבון הם עוברים – כראוי אותם שמילא הצעיר של שימיו ונמצא, מעש

 .ד"עכ טובים ומעשים תורה בהם קיים שכן – הזקן של
 ג

 טובות אבנים שחילק למלך, נפלא במשל האור החיים הק' זאת בפרשת ויחי ממשיל
 כדרך זהב משבצות להם ולעשות, היופי בתכלית וללטשם לתקנם ומניםלא, מהמחצב הבאים

, אלו אבנים יקבל, המלך כציווי עבודתו את בטוב שיגמור הזריז האיש כי אומר וגזר, המלכים
 .בהם להשתעשע

 מאות שלש ולאחר, אלף מאות שלש נתן לאחד, אבנים הרבה ואיש איש לכל ונתן
 יום אבן לכל, מלאכתם לעשות להם שיספיק הזמן להם עוקב, יתיר והן חסר הן אלף וחמישים

 .הטובות האבנים לקחת המלך ישלח האלה הימים ובמלאת... אחד
 ואספו, האבנים במלאכת העושים לאומניו המלך פקד המלאכה ימי שלמו כי ויהי
 עוד אלא והיופי התיקון מלאכת בהם עשו שלא די לא, והנה, המלך לפני והביאום האבנים

 האומנים העבדים כל את והעניש, בו בערה וחמתו מאוד המלך וכעס, אותם ולכלכו קלקלו
 .אש בהם והצית האלה

 יעשו לבלתי מאוד והזהירם לאבותם עשה אשר את ויראם, בניהם את תחתם ולקח
 הקל אלא, לאבותם שנתן כמו אבנים הרבה להם ליתן שלא בדעתו ונמלך, אבותיהם כמעשה
 מלאכתם ולעשות לב ליתן יוכלו וכך, אלף ארבעים עד אלף שלושים להם ונתן מעליהם

 .קרובה המלך שפקודת שידעו וגם, נאמנה
 לקיח אשר, הוא ברוך עולם אלקי ישראל במלך הנאמרים הדברים הנה הן ,והנמשל

 נתן אשר הכלים שבאמצעות לנו וציוה, יקרות אבנים הנקראים הנשמות הן טובותאבנים
 .לעשות ראוי אשר בתיקון ולעשותם האבנים אותם את להאיר, מצוותוה התורה דהיינו בידינו

 מהם אחת שבכל גדולות נשמות להם ונתן, המלאכה להם להרבות' ה התחיל ולראשונים
, טז שמות( ביומו יום דבר סוד והוא, למלאכתו אחד יום חלק לכל והגביל, רבים חלקים בה יש
 מאות משלש יותר נתן הראשון לאדם, שותםבנפ אשר חלקים כנגד רבים ימים להם ונתן), ד

 .ההם לדורות נתן יתיר הן חסר הן זה וכשיעור, שנים ל"תתק ימיו מספר שהם חלקים אלף
 ומשם ובניו נח דהיינו, תחתם בניהם' ה הקים, פרץ בהם' ה ופרץ ימיהם וכשקלקלו

 מזמן שיםהאנ ויתחלחלו קרובה הפקידה שתהיה כדי, ההוא הטורח רוב מתת' ה הקל והלאה
 היום והן, "להקל והולך מחסר היה עמוד יוכלו לא כי וכשראה, ובאה הקרובה הפקידה

 לא עמנו מבני ורבים יום אלף ועשרים חמשה בערך שהם שנה' ע בהם שנותינו ימי בעוונותינו
 .באריכות ש"יעו. ד"עכ כזו קלה בעבודה עומדים

 ד
ו "וח, ימיהם מחיים והצדיקים, םלאד חדשה מלאכה הוי ויום יום שבכל מדבריו המורם

) אבות מסכת סוף( ישראל עבודת בספר כתב וכן, ימיהם ומקלקלים בהיפך עושים הרשעים
 ונחלקת' ה בתורת וחלק שורש לו יש ארץ עלי לידתו מיום אדם כל כי: "ל"וז, נופך בזה ומוסיף

, היום אותו מחלק אחד חלק ושורש ניצוץ לו מאיר ויום יום ובכל, לו הקצובים חייו ימי כל על
 .ש"יעו ל"עכ" מחברתה בענינה משונה שעה כל וכן, מחבירו ומיוחד משונה ויום יום וכל

 שהצדיקים" אותם מחיים ימיהם והרשעים ימיהם מחיים הצדיקים" רבינו שאמר מה וזהו
 כ"משא), ב באות( ל"הנ שלום האהבת וכדברי למלבוש להם ונעשה ויום יום כלמתקנים
  .ימיהם מקלקלים ו"ח הרשעים

 מה, ל"הנ הרעיון י"עפ לבאר), בפרשתינו( יפות פנים בספר שכתב נפלא בפשט ונסיים
 מלאת עד' זמני קודם ז"מעוה קחניית ואל, "התהלים אמירת שלפני' רצון יהי'ב אומרים שאנו

 ". שחתתי אשר לתקן שאוכל באופן' שנה שבעים
 הכוונה שנים דשבעים אלא, כן יאמר לא ניםש' מע יותר כבר שהוא מי וכי, יפלא לכאורה

 שייך ולכך", ימים בלא זקן' "בבחי הוי כראוי אותם ניצל שלא ומי, ובמצוות בתורה מלאים
 .עכ"ד ודפח"ח עתה עד שהחסיר מה להשלים שיוכל - שנים' מע יותר שהוא למי' אפי - לבקש

 

 במשנת האור החיים הק'
 לחפצים להתענג בדברי האור החייםיעקב שלמה שיינברגר טור מיוחד מאת העורך הרב 

 במשנת הפרד"ס
 דברים נפלאים על הפרשה בדרך הפרד"ס

 הי"ו רייזל ןב שלמה אליקיםר'  לזכותוקדש ממדור במשנת האוהחה"ק 
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בעל על הרה"ק רבי אברהם מסוכוטשוב, 
מסופר  ,חתנו של רבינו השרף מקוצק'אבני נזר', 

('מגדולי החסידות', ברומברג, סוכוטשוב, עמ' 
 קכג):
כסלע איתן ומשענת נאמנה שימשה לו "
לעת ששניהם הגיעו לזקנה  ,גם עתה ,זוגתו

והיא היתה בעיניו הסמל החי וההמשך של  ,ושיבה
ויהא  ,רוח קוצק העשויה לבלי חת ולבלי כניעה

והנה בערב חנוכה שנת תר"ע נפטרה  .מה שיהא
פטירתה היתה  .ת הצדקת מרת שרה צינההרבני

חתן  ,לפני נכדו הרב מקוטנא .קשה עליו מאד
הסיח  ,השבעה מיו בילשבא לנחמו באב ,בנו

האדמו"ר הזקן את לבו ואמר בין השאר: ביום 
פטירתה הייתי עייף מאד והרגשתי חולשה גדולה 

הוא בנו (ובקשתי מחותנך  ,ושכבתי מעט לנוח
לפני יציאת  ישיעירנ )אלוהבעל שם משמ

כשהתחילה  .והעיר אותי ,והוא כן עשה ,נשמתה
גוססת גחנתי עליה והתבוננתי היטב בפניה 

היו בה  ...תווראיתי שאין מיתתה בידי מלאך המוו
 ,הוא חמי האדמו"ר מקוצק זצ"ל ,מכוחות אביה

מפני  ,כלום חושב אתה .ועתה אני מתאבל עליה
הוא עזר  'עזר'אלא מפני ש ,שאני צריך לאשה

 ".בכל
 ותועם רעיון נפלא א סיפור זה מתכתב

חידש הגאון הקדמון רבי שמואל יצחק 
בספר  ,תס"ד) -(  מודיליאנו, בעל 'נאמן שמואל'

(שאלוניקי  'דרושיו על התורה 'ארוחת תמיד
 ):יא גפרשת חיי שרה, תקטז, 

ַוָּיָקם "(בראשית כג ג): "דאתי שפיר אומרו 
", דידוע הוא דמי שמת על ֵמתֹו ַאְבָרָהם ֵמַעל ְּפֵני

בחרבו הקשה שיש בה שלש  ,ותוהמידי מלאך 
(ע"ז כ טיפין, ומטיפה אחת הפנים מוריקות 

לכן הביט אברהם את פני שרה לראות אם .ב)
או בחרב מלאך המות. וכשראה  מתה בנשיקה

שאין פניה מוריקות, אז הלך לדבר אל בני חת 
מקום לקברה במערת המכפלה, שלא היה אותו 

 אלא למי שמת בנשיקה".
נמצא איפוא כי הרה"ק מסוכוטשוב לקח 
אומנות אבותיו, אבות האומה. וכפי שאברהם 
אבינו הביט בפני שרה וראה כי לא מתה על ידי 
מלאך המוות, אף הרה"ק מסוכוטשוב ראה כי 

 הרבנית לא מתה על ידי מלאך המוות.אשתו 
 

 איה מקום כבודו?
נעלם ממני איה ברם, האמת תאמר כי 

שלא היה אותו מקום,  ,זה כללמקורו טהור של 
היינו מערת המכפלה, עשויה אלא למי שמת 

 בנשיקה, ולא ראיתי כזאת בדברי חז"ל.
ששה לא "): יז א "בבמה גם שלהדיא אמרו (

שלט בהן מלאך המות, ואלו הן: אברהם, יצחק 
", ולא אמרו כזאת על ויעקב, משה, אהרן ומרים

הקבורים במערת המכפלה, הלוא הם: אדם 
וחוה, והאמהות שרה רבקה ולאה. כך שמדברי 

שבמערת המכפלה נקברו גם  ,הגמרא מוכח
כאלו ששלט בהם מלאך המוות ולאו דווקא כאלו 

 . שמת בנשיקה
ואל תשיביני שמדרשים חלוקים הם, ודברי 
ה'ארוחת תמיד' הם לפי מה שאמרו במדרש 
(שיר השירים רבה א ה) שכל הצדיקים מיתתן 

, ובשל כך כל הקבורים במערת בנשיקה
כי אם  .המכפלה מתו בנשיקה, בהיותם צדיקים

אעיקרא דדינא פירכא, שבשל מה היה  ,כן
לאברהם להביט בפני שרה, והלוא יודע היה 
בצדקתה ויכול היה לסמוך על כך שאף היא 

 ה בנשיקה. מת
רי חז"ל בבדורש , מה נענה להמפוביותר

ראשו של עשו אף ש (פרקי דרבי אליעזר, לח)
הוא בוודאי מת בחרב ונקבר במערת המכפלה, 

, ועם כל זאת לא חששו שיקבר נשיקהב ולא
במערת המכפלה. ושמא אין לדמות קבורת ראש 

 .כקבורת כל הגוף

ובעצם ענין מותה של שרה בנשיקה, יש 
בראשית רבה להראות מקום לדברי המדרש (

מלמד  ',ַוָּיָקם ַאְבָרָהם ֵמַעל ְּפֵני ֵמתֹו"'ו):  חנ
ופירש  ."שהיה רואה מלאך המות מתריס כנגדו

"שעל ידי שניתן לו רשות בשרה,  :ב'יפה תואר'
היה מתריס כלפי אברהם, לפי שמידת הדין 

 . ומבואר דעת היפה תוארמתוחה כנגדו"
, שמלאך המוות הוא ששלט בכוונת המדרש

בשרה. אולם לפי דעת הסוברים ששרה מתה 
בנשיקה, ייתכן לומר שכוונת המדרש הוא 
לאידך גיסא, שדווקא מפני שלא ניתנה רשות 
למלאך המוות לשלוט בשרה, לפיכך הוא 

 שנתקנא ובא להתגרות באברהם.
 

 מתנבאים בסגנון אחד
מצאתי  אחרי בעל 'ארוחת תמיד'בדור ש

רבי יהונתן אייבשיץ  אוןהג ון לרעיון זה גםכי כיו
ד), תוך כדי שהוא מחדד את "תקכ –(ת"נ 

כי ו", ֵמַעל ְּפֵני ֵמתֹולישנא דקרא "הדקדוק ב
כי אם  'ְּפֵני'מה מקרא חסר אילו לא היה כתוב 

בספרו 'תפארת  כך כתבו גרידא.' ֵמַעל ֵמתֹו'
 : (זולקובא תקעט) יהונתן'

דהוא כשפת יתר;  'ְּפֵני'"ולדייק הלשון 
דהנה אברהם רצה לקברה  ,נראה לפרש

במערת המכפלה, וכבר הקדמנו לעיל דאברהם 
לא היה אצל מיתת שרה, ובמערת המכפלה  

אבל המתים  ,אינם נקברים רק המתים בנשיקה
מלאך המוות אינם רשאים לקברם שם,  דייל ע

רהם יודע אם מתה שרה בנשיקה והאיך היה אב
(ע"ז  ראמלאך המוות, רק דאיתא בגמ דייל או ע

 ,כ ב) 'שלשה טיפין בחרבו של מלאך המוות
אם ממנו מסריח וממנו פניו מוריקות', נמצא 

פניה  ומתה שרה על ידי מלאך המוות הי
מוריקות מחמת הטיפה, וכיון שראה אברהם 

 ןכם וא ,ומוכח שבנשיקה מתה ,ניה מאירותשפ
ייק מותר לקוברה במערת המכפלה, וזהו שד

 ".ֵמתֹו 'ְּפֵני'ֵמַעל בקרא: 
רבי ולמרבה הפלא אנו רואים כי אף 

הנחת יסוד  ההשתמש עם אות יהונתן אייבשיץ
אין נקברים במערת המכפלה אלא אלו  הלפי

המתים בנשיקה, בכדי להגיע אל פירוש זה 
שאברהם הביט בפניה של שרה לראות אם 

ן אתנו איהיא מתה בנשיקה, אלא שכאמור 
 .היכן אכן נאמר כלל זהיודע 

אגב, תוספת נאה על רעיון זה, הביא 
בספר 'גן רוה' ('דברי חנוך' אות ב) המביא את 

דברי ה'תפארת יהונתן' ומוסיף עליהם:
דיש להעמיס כוונה זו בדברי  הנרא"ו

י זה יובנו דבריו פ , ועלונתן בן עוזיאלהתרגום י
ְוָקם ַאְבָרָהם ִמן ַמֲחֵמי ַאִּפין ַעל 'מה שכתב ב

רך הסתכל צולאיזה  ,וצריכין להבין', ֵמיֵתיּה
אכן  ...אברהם בפניה של שרה לאחר שמתה

לאחר ד דרצונו לומר, ,ירפיובן שי האמור פל
 הע הסימן אם ראוידאברהם בפניה לי טשהבי

עת דוהוכיח ל ,היא להקבר במערת המכפלה
י חת נאז קם לדבר עם ב ,שיקהנתה ממש

 ".שיתנו לו אחוזת קבר במערת המכפלה
 

 כהן גדול למת מצוה
שכתבו בעל אמינא על זה הדרך אנא ו

'ארוחת תמיד' ובעל 'תפארת יהונתן' אך 
(ויקרא רבה במדרש  אמרוהנה כי באופן אחר, 

 .כהן גדוללו דין שאברהם אבינו היה כה ו) 
ספרו ב ,ובי'הגאון הרוגאצ משכך, נתחבטו

 ורה, בשאלה חזקה: כיצדתהל 'צפנת פענח' ע
היה מותר לאברהם אבינו להטמא לשרה 

) יומא כח ב(אשתו, בעוד דאנן קיימא לן 
שאברהם אבינו קיים כל התורה כולה, והרי 

 להטמאכהן גדול הלכה בידוע שאסור ל
שבעה את אפילו איסור זה כולל למתים ו

  קרוביו.

יצחק לא היה שם ו מהיותד הרוגאצ'ובי,ותירץ 
, שלא היה מי שיתעסק בקבורתה של שרה נמצא

'מת מצוה' שאפילו כהן גדול מותר  ומשכך הוי
 ולעסוק בקבורתו. אליו להטמא
לפרש כוונת הרוגאצ'ובי, לא ידעתי בעניי  יואנ

שרה כמת מצוה, ואטו יצחק בנה  שבתח מפני מה
שם  אינו בנמצאאם יצחק אף כולי עלמא נינהו, ו

שלא  מהיכי תיתייכול לעסוק בקבורתה, נו הוא איו
כלו להתעסק בה, ומי מעכב ואחרים שיאנשים היו י

אברהם שהיה  סייע בקבורת אשתבידי בני חת ל
 נשיא אלוקים בקרבם.

על  והנראה לתרץ את קושיית הרוגאצ'ובי
בחדא מחתא אברהם הכהן הגדול שנטמא לשרה 

'מעל  מפני מה נאמרעם הערת התפארת יהונתן 
שהצדיקים  ,הקדמונים חידושבהקדם ני מתו' פ

מיתת נשיקה אין בהם טומאת מת המתים ב
ושע אבן ב; רבינו יה : רמב"ן במדבר יטהשוה(

 .)פרשת חקת ,שועיב
מה ימתק לומר שאברהם הכהן הגדול  ומעתה

ביקש לידע האם מותר לו להטמא לשרה אשתו, 
לקרוביו ואף דין  שהרי כהן גדול אסור לו להטמא

מת מצוה אין לה, שהרי גם בני חת יכולים לטפל 
אלא שאם היא אכן מתה במיתת  ;בקבורתה

 נשיקה אין היא מטמאה ויכול הוא להטמא אליה.
מעל 'פני' קם אברהם שובשל כך אמר הכתוב 

הסימן דהיינו שבא לבדוק אם יש בשרה את מתו, 
 פניהם בירקוןהוא , והמתים במיתת נשיקה לש

, אם לאו. מהטיפה שבחרבו של מלאך המוות
מאירות ומוכח של שרה שפניה ומשראה אברהם 

ו להטמא עצמר לישמתה במיתת נשיקה, הת
 הכל בטוב.אליה, ומיושב 

כי אכן  ,ובריך רחמנא שהנחני בדרך אמת
א) ששרה  קכהח"א ( מצאתי מפורש בזוהר הקדוש

יתה מיטמאת במיתתה, ונמצא שזהו הטעם ילא ה
האמיתי לכך שנתעסק אברהם הכהן גדול 

, ונאמנו דברינו שבשל כך הביט אברהם בקבורתה
 .בפני שרה וראה כי פניה מאירות

 
 בראשונה היו מגלין פני עשירים

אמרתי ליישב הערת התפארת יהונתן על עוד 
 עם מה, והוא "ֵמַעל ְּפֵני ֵמתֹו": לישנא דקרא דנקט

"בראשונה היו מגלין פני מו"ק כז א): (דאיתא 
עשירים ומכסין פני עניים, מפני שהיו מושחרין 
פניהם מפני בצורת, והיו עניים מתביישין, התקינו 

 שיהו מכסין פני הכל מפני כבודן של עניים".
ובטעם הדבר שהיו נוהגים בימים הראשונים 

מלוניל:  יהונתןלגלות את פני המת, כתב רבינו 
בשעת ההספד, כדי  ,כלומר ,"מגלין פני עשירים

ראו פלוני  :ולומר ,להתחמם עליהם ולהרבות בבכיה
, וכן שפניו היו יפות ושמנות ואיך יאכלנו התולעת"

 כתבו עוד מהראשונים. 
הוריות יג ב) שההסתכלות (ואף שאמרו חז"ל 

בפני המת היא מן הדברים הקשים ללימוד, הרי 
א ידוע מה שחילקו האחרונים בין הסתכלות שהי

הבטה כי אם היא אין בעיון מעמיק לראיה ש
בעלמא, וגילוי פני המת היה לראיה בעלמא והיה 

 די בכך כדי להתחמם ולהרבות בבכי.
ויתכן שאף אברהם שהגיע לספוד לשרה 
ולבכותה, נהג כמנהג הקדמון הנזכר וגילה את 

למען יתן החי אל לבו ויתחממו הלבבות  ,'פניה'
ה הראוי לה, וזהו להספידה ולבכותה לפי כבוד

 ."ֵמַעל ְּפֵני ֵמתֹו"דדייק קרא: 
 

 מכאן שחייב אדם לנשק מתו
הקדים את בספר 'צרור המור' ששוב מצאתי 

ֵמַעל ""ואמר : התפארת יהונתן בהערה זו, וכך כתב
, להודיענו מה "ֵמַעל ֵמתֹו"ולא אמר  "ְּפֵני ֵמתֹו

זו נשיקת  -שאמרו רז"ל ביוסף: ויבך עליו וישק לו 
פרידה, מכאן שחייב אדם לנשק מתו, ולכן אמר 

 ". ֵמַעל ְּפֵני ֵמתֹובכאן 
כבר ביאר כעין זה הגם כי ביסוד העניין ו

"קם אברהם מעל פני מתו, האברבנאל על אתר: 
עיניו על עיניה ופיו על  ,שהוא מוטל על פני הצדקת

יש להבחין אולם  פיה, ובוכה וצועק על פרידתה"
לנשק את  שיהיה חיובלומר  דעתו עלתה עללא ש

 פני המת.
וכבר העיר בזה בהערות לתורה שלימה (אות 

 ֵמַעל ְּפֵני ֵמתֹו
   ?לשם מה היה זקוק אברהם אבינו לדעת אם שרה אמנו נפטרה במיתת נשיקה

 ערד', מזהב יםהנחמד' ס", מח'האבות באר' המדרש בית ראש דנדרוביץ, ישראל הרב
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כי   ,,מנין לו זאת  ,"ופלא מה שכתב הצרור המור ש'חייב אדם''כו): 

ורבינו ירוחם (ח"א  .ן ראיה רק דמותר אבל לא דיש חיובמהקרא אי
נתיב כח) מביא מספר הכבוד 'ואם אם נושק אדם מבניו המתים לא 

ח אות ד 'לא ינשק אחד ודה יהבי וכן הוא בצוואת ר .אחד' ישארר
מילדיו כשהוא מת כי לא ישאר לו אפילו אחד', ועיין בספר חסידים 
 ,סי' רלו, ובפ"ת (יו"ד סי' שצד) דייק מלשון זה דרק בנו ובתו אסור

 .כדכתיב גבי יעקב" ,אבל לשאר מתים מותר
בראשית יוסף (הקדוש כתב גבי יעקב ואור החיים והנה רבינו ה

אבל אין נכון לעשות כן למת  .לו נשק ,וישק לו. פירוש"): יחי נ או
כי המת גדוש בטומאה וטומאתו בוקעת ועולה עד לרקיע  ,אחר

כי חי הוא אלא דורמיטא  ,אלא לו ליעקב ,ותפגם הנפש הנושקת
יתכן על זה הדרך שכל המתים במיתת יו, "קראתו כישן ונרדם

, אך מכל שכן אין בהם טומאה נשיקתם,נשיקה לית לן למיחש ב
מקום אין לכאורה כל הכרח שחובה לעשות כן, ולא חפצתי להאריך 

 בזה עוד.
הסבר פשטני ללישנא דקרא אותו  ולהשלמת הדברים נעתיק

כשרצה להעריך דברי מבוקשו " על אתר: 'הכתב והקבלהפירש בעל '
 היד עצמו סמוך לצד מתו במקום שפנילהשגת מקום קבר, העמ

יותר להטות  מגולה ונראה לעין, דבזה ירכך לבב שומעיו ונקל לו
  ."דעתם למלאות מבוקשו

 
 רק בחייו 'על פני'כי לא מצאתי 

): טז דברים כא(רמב"ן את דברינו כאן נחתום בדברי רבינו ה
, יראה לי שאין 'על פני בן השנואה הבכור'וממה שאמר הכתוב "

על 'כי לא מצאתי  ..הזאת והדין הזה נוהג אלא בחיי הבכור. המצוה
 'על פני תרח'(במדבר ג ד),  'על פני אהרן אביהם'רק בחייו,  'פני

 ."(בראשית יא כח), וכן כולם
כלל , ש)ת 'מצ( 'מנחת חינוךהאחרונים, בהם בעל ' תמהווכבר 

): כוב ,במדבר רבהבמחלוקת אמוראים בדברי המדרש (שנוי  זה
 .בחייו ,רבי יצחק אמר '.ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרן אביהם"'
על דעתיה דרבי יצחק דהוא אמר  .במותו ,חייא בר אבא אמר ביר

דכתיב (בראשית יא)  'על פני'ונאמר להלן  'על פני'נאמר כאן  ,בחייו
על 'האמור להלן בחייו אף  'על פני'מה  ',וימת חרן על פני תרח אביוו'

חייא בר אבא דהוא אמר  ביעל דעתיה דר .ן בחייוהאמור כא 'פני
ויקם אברהם מעל ' ',על פני'ונאמר להלן  'על פני'נאמר כאן  ,במותו

האמור כאן  'על פני'האמור להלן במותו אף  'על פני'מה  ',פני מתו
הרי שדעת רחב"א מפורשת שלא כדעת הרמב"ן, אלא  ."במותו

 .שהוא אמור לאחר מיתה
שדברי רחב"א אמורים דווקא אצל אהרן ושמא איכא למימר 

, ועדיין נאמנו דברי אף במיתתם קרויים חייםכן צדיקים ושרה, ש
הרמב"ן שאצל שאר אנשים לא מצאנו 'על פני' רק בחייהם ולא 

 לאחר מותם.
 

 בית הקברות לזרים מבחוץ...

 ).ט, ג(כ בתוככם לאחוזת קבר
זצ"ל, עבר פעם בכפר קטן שהיה שם  י מראפשיץרבי נפתלי צבהרה"ק 

 מנין אנשים בצמצום. 
פגש שם ילד קטן ושאלוהו בבדיחות הדעת: למה לכם שני הדברים, גם 
בית הכנסת וגם בית הקברות, ממה נפשך אחד מיותר הוא, אם ימות מי 
שהוא, לא יהיה לכם מנין ולמה לכם בית הכנסת? ואם יהיה לכם מנין אין 

 בבית הקברות?לכם צורך 
 ויענהו הילד: הבית הקברות מחכה לזרים שבאים מן החוץ....

 
 ן קרא לאליעזר בשם 'ברוך ה'!'לָב 

 לגמלים ומקום הבית פניתי ואנכי בחוץ תעמד למה' ה ברוך בוא ויאמר
 (כד, לא).

 ?יש להקשות, איך בא לפיו של לבן מילים קדושות כאלו בוא 'ברוך ה''
 :בדרך צחות יט"א רב קהילות החסידים באלעדשל הורביץ הגרי"זביאר 

, כשבאה זצ"ל רבי לוי יצחק מבארדיטשובעפ"י המסופר על הרה"ק 
וקבעה, שכל אדם ישא עליו שם משפחה, נכנס אצל הרה"ק  'הרשות'

מבארדיטשוב 'פקיד המדינה' וביקש לרשום לו שם משפחה כרצונו. ברם, 
ות עילאית ודביקות בה', הרה"ק מבארדיטשוב נתון היה כל כולו בהתלהב

ולא נתן דעתו לשאלותיו של הפקיד. רק מילה אחת בפיו: "הרחמן! 
הרחמן!", סבור היה הפקיד שזוהי התשובה לשאלותיו ופסק: יהי שם 
משפחתו "דרברמדיקר" כלומר הרחמן, וכך הוה ובניו נקראו אחריו בשם 

 "דרברמדיקר".
בירך את ה' ואמר "ברוך כמו כן י"ל, שאליעזר עבד אברהם, על כל דבר 

ה'", וכמו שאנו רואים ממהלך הפסוקים, וכן (לעיל פסוק כז) 'ויאמר ברוך 
ה''. ולשאלת לבן איך קוראים לו ומה שמו, עדיין היה נתון בהתלהבות של 
ישועתו ורק מילים אלו היו בפיו "ברוך ה'! ברוך ה'!"...  מזה הסיק לבן ששמו 

 ברוך ה'"."ברוך ה'!".... ואמר לו: "בוא 
 

 למה הזכיר הנה 'גמלים' באים ולא את 'רבקה'

 באים גמלים והנה וירא עיניו וישא ערב לפנות בשדה לשוח יצחק ויצא
 ).סג, כד(

 הוא דעיקר דמשמע" באים גמלים והנה" אמר אמאי לדקדק ויש
 ."באה רבקה והנה" אמר לא ואמאי, הגמלים

, כד( פ"עה, התורה על א"הריב בפירוש שכתב מה פ"ע צחות בדרך ל"וי
 לפי, ל"וז, הגמל מעל ותפל יצחק את ותרא עיניה את רבקה ותשא) סד

 רגליהם הולכים שהמתים כדרך בא והיה עדן מגן בא שהיה יצחק שראתה
 . ל"עכ למעלה

, למטה יצחק של ראשו היה הרי הגמלים את יצחק ראה כאשר ז"ולפי
 ראה לא ועדיין, גמלים בתחילה ראה כי, באים גמלים והנה וירא כתיב לכן
 .הגמלים על הרוכב מי

 אלעד -וייס  (בר"ח)הרב משה 
 

 רבקה נבהלה שחשבה שמתפלל שחרית לפנות ערב...

 את ותרא עיניה את רבקה וגו' ותשא ערב לפנות בשדה לשוח יצחק ויצא
 סד).-(כד, סג הגמל מעל ותפל יצחק

 ? מתפלל יצחק את ראתה כאשר, מהגמל רבקה נפלה מדוע

 את תיקן יצחק שהרי מנחה תפילת בעולם היה לא זמן אותו עד, לאא
 מאוחרת כך כל בשעה מתפלל יצחק את רבקה ראתה וכאשר. הזו התפילה

 ...ונפלה נבהלה ולכן שחרית תפילת מתפלל הוא עכשיו שרק חשבה
 

 בדרך צחות
 לפרשת השבועדברי חידוד וצחות הקשורים 

 לקבלת הגיליון באימייל וכן לתגובות והערות: 

moL448@gmail.com  

  077-470-26-81או למספר פקס: 

  המשך מאמרו של הרב ישראל דנדרוביץ מעמוד ג

  הודעת מערכת

 אנו ומערכתיים כספיים אילוצים עקב
 הוצאתו את להפסיק עתה לעת נאלצים

  .העלון של השוטפת

 הנאמנים קוראינו אלפי לכל בזאת נודה
 .העלון בעריכת וסייע שעזר הצוות ולכל

 רבי להגאון הערכתנו נתונה במיוחד
 לנו שהעניק על א"שליט דנדרוביץ ישראל
 בסוגיות המרכזי המאמר את בטובו

 על ספרו מתוך פרקים, השבוע שבפרשת
 עמו' ה יהי, עריכה בשלבי המצוי התורה
 .ולהאדירה תורה להגדיל

 "במשנת הפרשה"מערכת 











פניני בית לוי
שע"י בית הכנסת "בית לוי" רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

חיי שרה
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”ויאמר אברהם אל עבדו המושל בכל אשר לו“ 
נכסיו  כל  את  שינהל  אליעזר  על  סומך  אברהם 
מגיע  כאשר  אך  לו“  אשר   בכל  ”המושל  ורכושו 
הדבר לעניין הבית של יצחק, אברהם נדרש לנקוט 
”ואשביעך  מוחלט:  אמון  חוסר  שמביעה  פעולה 
תיקח  לא  אשר  הארץ  ואלוקי  השמים  אלוקי  בה‘ 
אישה לבני מבנות הכנעני...“ מה קרה פתאום היכן 

האמון של שנים?!
חז“ל מבארים את ההבדל: כאשר מדובר בעניינים 
אליעזר  את  ומשאיר  אכפת  לא  לאברהם  גשמיים 
בעניינים  מדובר  כאשר  אך  העניינים...  את  לנהל 
כאן אברהם  עם ישראל  של  הבית  רוחניים - בניין 
לבדוק,  בעצמו  וקם  אחד  אף  על  סומך  לא  כבר 
עתידו  את  להבטיח  מנת  על  שיכול  כל  עושה 

הרוחני של בנו...
 מסר גדול יש מהתנהלותו של אברהם לגבינו:

לא פעם אנו נדרשים לקבל הכרעה בעניינים שונים, 
של  מדרכו  ההיפך  פועלים  אנשים  הרבה  לצערנו 
מזוזה  לקנות  הם  נצרכים  כאשר  אבינו.  אברהם 
נותנים  הם  למצוות,  שהגיע  לבן  תפילין  או  לבית 
אמון מוחלט לגביי כשרות התפילין והמזוזות בכל 
אחד שמוכר בזול. אך כאשר הם קונים מחשב או 
מחפשים  חברים,  אצל  מבררים  הם  לבית  רהיט 
שרק  מידע  מקור  בכל  תגובות  קוראים  המלצות, 
ללמדנו  אבינו  אברהם  בא  להשיג...  הם  יכולים 
את הדרך הנכונה שיהודי צריך לדבוק בה בנתינת 
רוחניים  בעניינים  מדובר  כאשר  אדם:  בבני  אמון 
הטוב  את  ולחפש  ולנסות  ולפשפש  לבדוק  יש 
ביותר ולא לסמוך על אף אחד! ובעניינים גשמיים 
זה כבר לפי ההרגשה... פעם נכנס רב אחד לחנות 
פלאפל ושאל את המוכר (שלא נראה שומר תורה 
כשרות?“   תעודת  לכם  יש  האם  ומצוות): ”סליחה 
תוך  לרב  ואמר  עשתונותיו  את  איבד  לא  המוכר 
הקיר:  שעל  הרבנים  תמונות  על  מצביע  שהוא 
של  תמונה  האם  עלי?!  סומך  לא  כבודו  ”האם 
ה“בבא סאלי“ לא מספיק לך?!“ הרב הבין מיד לאן 
(הבבא  הוא  ”אילו  לו:  וענה  אותו  מוביל  שיחו  בן 
סאלי) היה המוכר ואתה היית תלוי על הקיר הייתי 
אותנו  מלמד  אבינו  אברהם  חשש!“...  ללא  אוכל 

שבעניינים רוחניים לא לסמוך על אף אחד!...

נלמד מהפרשההכל בגזירת עליון

”ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה“
ויש  שרה“?  חיי  ”שני  שרה“  חיי  ”ויהיו  הלשון  כפל  מהו  להבין  יש 
של  נשמתה  פרחה  העקידה  בשורת  שע“י  חז“ל  אמרו  דהנה  לבאר 
אמנו  שרה  שמתה  לומר  דעתנו  על  יעלה  זה  לפי  והנה  ומתה,  שרה 
ממלא  הקב“ה  והרי  לה,  הקצובים  שנותיה  השלימה  ולא  זמנה  קודם 
התורה  חזרה  לזה  לחודש  ומחודש  ליום  מיום  צדיקים  של  שנותיהם 
ואמרה ”שני חיי שרה“ - להודיע שאלו הן שנותיה הקצובים לה ולא 
נחסר מהם מאומה. והוא מה שאמרו חז“ל על שרה אמנו את הפסוק 
תמימות  שנותיהם  כך  תמימים  שהם  כשם   - תמימים“  ימי  ה‘  ”יודע 
הייתה  העקידה  בשורת  לולא  וגם  כלום,  משנותיה  נחסר  שלא  לומר 

מתה שרה באותה שעה.
בשורת  ע“י  שרה  מתה  איך  ששואלים  מה  לתרץ  זה  לפי  ונראה 
העקידה הרי שלוחי מצוה אינם ניזוקין וכיון שאברהם היה בשליחות 

של הקב“ה לעשות מצוה איך נגרם לו מזה נזק ומתה אשתו?
שהקב“ה  אלא  למות,  זמנה  הגיע  דבאמת  היטב  מיושב  הנ“ל  ולפי 
לה  גרם  העקידה  שמעשה  לא  אבל  מתה,  העקידה  מצות  שע“י  גלגל 
למות. רעיון זה יש בכוחו לחזק בנ“א שמחמת זה נמצאים בצער גדול 
הוא  שמתרחש  מה  וכל  שמים“  בידי  ומכאן ”שהכל  נוראה,  ובעצבות 

בגזירת עליון ובהכרזה מלמעלה.
שבצעירותו  דורינו  של  הישיבות  ראשי  מגדולי  באחד  שהיה  ומעשה 
חימם בביתו מיחם של מים חמים. והנה כשהרים את המיחם להעבירו 
למקום אחר, עבר עם המיחם ליד ביתו הקטנה, ובטעות שפך את המים 
התעלפה  כאב  מרוב  נוראות.  לזעוק  החלה  הבת  ביתו.  על  הרותחים 
ומצבה החמיר מאוד, ולאחר כמה שעות של יסורים קשים ונוראים, 
הלכה לעולמה. מעשה זה גרם לראש הישיבה  לזעזוע עד כדי עילפון, 
ללמוד  הפסיק  זמן  ומאותו  רוחו.  את  השיבו  רבים  מאמצים  ולאחר 
ולדבר והסתגר בעצמו מרוב העצבות, ואיבד כל טעם בחייו. כששמע 
מזה מרן החזו“א זצוק“ל  קרא לראש הישיבה ואמר לו: האדם חושב 
שביכולתו לעשות דברים בעולם. אבל אינו יודע שאינו מסוגל לעשות 
כלום. וכדאיתא בגמרא: אמר ר‘ חנינא אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, 
אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה. שנאמר: ”מה‘ מצעדי גבר כוננו“. 
וכל מה שקורה זה מהשמים בלבד, וכאילו דחפו את ידו מלמעלה. לכן 
הינך חייב לשכוח מהכל, ולחשוב כאילו לא קרה כלום. ואכן הוא קיים 
ראשי  מגדולי  אחד  להיות  כיום  וזכה  בשלימותם  החזו“א  דברי  את 

הישיבות. 

בברכת שבת שלום,
רב בית הכנסת
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סיפור השבוע

מלך  של  האישי  ידידו  היה  המפורסם,  הרמב“ן  נחמן,  בן  משה  רבי 
אתו  לשוחח  כדי  קרובות,  לעתים  לארמון  אליו  הזמינו  הלז  ספרד. 

ולהאזין לדברי החכמה ששפעו מפיו.
תהיינה  המלוכה  ארמון  דלתות  כי  לרמב“ן  המלך  אמר  אחת  פעם 
בכל  תמיד,  המלך,  את  ולבקר  לבוא  יכול  והוא  בפניו  פתוחות  תמיד 

עת ובכל שעה, אף ללא הזמנה מיוחדת.
בשיחה  שקועים  היו  והשניים  המלך  אצל  הרמב“ן  ישב  אחד  ביום 
הבחין  שלא  כזו,  בדריכות  הרמב“ן  לדברי  הקשיב  המלך  מענינת. 
בקארדינל שנכנס לחדר. הלז נשאר עומד ליד הדלת שעה ארוכה, עד 
שהמלך הבחין בו והזמינו להיכנס. הקארדינל, שהתיישב ליד המלך 
והרמב“ן, היה נרגז מאד בחושבו כי הנה המלך מעונין יותר בקרבת 
הרמב“ן, היהודי, מאשר בו, בראש הכנסיה, אליה הוא משתייך. אולם 
הוא לא הראה את כעסו בגלוי, רק חשב בלבו כי ידידותו של המלך 
אל הרמב“ן הרחיקה לכת למעלה מן המידה וכי הגיע הזמן לעשות 

משהו בנידון, באמצעים כשרים או לא כשרים.
לא  שהרמב“ן  בזמן  המלך,  אל  הקארדינל  בא  אחדים  ימים  כעבור 
היה אצלו, תוך כדי שיחה החל הכומר להפליג בשבחם של היהודים 
אנשים  ליהודים  היו  ההיסטוריה,  בשחר  ”אז,  קודמים.  ימים  ב... 
גדולים, כמו הנביאים, שמשון הגיבור, דוד המלך, וכו‘. אולם מה קרה 
הנביאים  היכן   – בשאלה  הקארדינל  המשיך   – מכן  לאחר  ליהודים 
ואנשי המעלה היום?“... ”אכן, היכן הם?“ חזר המלך בענין על שאלת 
 – בערמה  הכומר  השיב    - מלכותך“  הוד  לך,  אגיד  ”אני  הקארדינל. 
את  איבדו  הם  שלהם,  התלמוד  את  ללמוד  החלו  שהיהודים  ”מאז 
כרכים  באותם  שקועים  הם  ולילה  יום  הלא  הרוחני.  וכוחם  חכמתם 

עבי-כרס, המלאים שטויות ודברי הבל...“
כך המשיך הקארדינל  לשפוך דברי בוז ושיטנה על התלמוד, בהוסיפו 
כל  על  למעשה  חזר  הכומר  הנוצרית.  לדת  עלבון  דברי  מלא  הוא  כי 
מאז  היהודים  על  להעליל  הגויים  שנהגו  והעלילות  השיטנה  דברי 
היחידי  הדבר  הוא  התלמוד  הרי  דבר,  של  ,לאמיתו  ואמר:  ומתמיד 
אפשר  אם  הנוצרית.  אמונתנו  אל  מלהצטרף  היהודים  את  המונע 
היה למנוע אותם מלהמשיך וללמוד את התלמוד, אין ספק שלא היו 
ממשיכים להיות דברים כאמונת אבותיהם והיו מוצאים מחסה תחת 

כנפי הכנסיה שלנו“.
”והאם יכול אתה לשכנע אותם, שיוותרו על לימוד התלמוד?“ – שאל 

המלך את הקארדינל.
עם  כידוע,  הם,  היהודים   – בעוגמה  הקארדינל  השיב   – אדוני  ”לא, 
צו  שרק  חושבני  המזיק.  הספר  על  יוותרו  בנקל  ולא  קשה-עורף 
מלכותי, האוסר עליהם במפורש את לימוד התלמוד, יכול להציל את 

המצב, צו זה חייב לכלול את האיום בעונש מוות למפיריו“.
התלמוד,  לימוד  על  איסור  והוציא  הקארדינל  לדברי  נתפתה  המלך 
תוך גזירת עונש מות לעבריינים. מבלי לחשוד כי מטרתו האמיתית 

של הכומר הערום היתה ללכוד את הרמב“ן בפח שטמן לו.
אולם  היהודים.  בקרב  רבה  מהומה  קמה  ודתו,  המלך  דבר  בהיוודע 
כי  להם  והודיע  היהודיים  הריכוזים  לכל  שליחים  שלח  הרמב“ן 
כל  כרגיל.  יתנהלו  בה  והלימודים  להבא  גם  פתוחה  תשאר  ישיבתו 
מי שלבו חפץ ללמוד תורה – יבוא אליו וילמד. ואכן, מאות תלמידים 
נהרו אל ישיבת הרמב“ן והוא לימד אותם תורה ותלמוד, כרגיל ומבלי 

לשים לב לפקודה שיצאה מאת המלך.
זמן קצר לאחר מכן, פנה הקארדינל אל שנים משרי המלך ושאלם: 
”מתי נועץ בכם המלך בפעם האחרונה?“ ”המלך שוב אינו מתייעץ 
עם  התיידד  שהוא  ”מאז   – עצור  בכעס  השניים  השיבו    - כלל“  בנו 

הרב היהודי הזה (הרמב“ן) והוא מתייעץ רק אתו“...
חושבים,  אתם  מה  הקארדינל– ”אולם,  אמר    - חשבתי“  אני  גם  ”כך 
משום  ”מדוע?  בלבד?“  ברמב“ן  להיוועץ  מלכנו  מעדיף  מדוע 
זוהי  הממלכה.  רחבי  בכל  ביותר  הפיקח  האדם  הוא  שהרמב“ן 
הסיבה!“ – השיבו השרים נכלמים. ”נכון. אולם הידעתם מאין שואב 
הרמב“ן את כל חכמתו הרבה? אני אגיד לכם: כל לילה באים מלאכים 
מן השמים ומגלים לו את כל סודות תבל“? כך וכך דיבר הקארדינל 
אל שרי המלך, אך הללו ציינו בעוגמה כי אליהם אין מלאכים באים, 
יכול  אני  הרמב“ן... ”אכן,  בחכמת  להתחרות  יכולים  הם  אין  וממילא 
לעזור לכם בכך – המתיק להם הקארדינל סוד – אני אתיז עליכם מים 
קדושים ואתם תלכו בלילה אל ביתו של הרמב“ן, ותעמדו קרוב אל 
החלון הפתוח. כאשר המלאכים יבואו, תהיו בקרבת מקום ותשמעו 
את כל הסודות... או אז לא תיפול כחמתכם מזו של הרמב“ן כמלוא 
הנימה...“ השרים הסכימו. למחרת בבוקר באו השניים אל הקארדינל 
ודיווחו לו כי המים הקדושים לא פעלו כל פעולה שהיא. הם אמנם 
ומשוחחים  נכנסים  מלאכים,  כפני  פניהם  אשר  רבים,  צעירים  ראו 
ידיים,  תנועות  עם  ונרגשת,  חיה  ערה,  שיחה  הרמב“ן,  עם  ארוכות 

חכמתו של הרמב“ן
בשאלות ותשובות, בהתנצחות של ידידות השורה בין רב לתלמידיו 
כלל  ראו  לא  הם  מלאכים  לא,   – מלאכים?  אך  עצוב   – מתוק  ובניגון 
ראויים  אתם  שאין  אחת... ”כנראה  מילה  אף  הבינו  לא  האמור  ומכל 
זאת  בכל  ”אולם   – לשרים  הקארדינל  אמר   – המלאכים“  את  לראות 
כדאי מאד שראיתם מה שראיתם. כי מה שעיניכם ראו היה לא אחרת 
אלא העובדה שהרמב“ן לומד את התלמוד, יחד עם מאות תלמדים, 
כך  על  לדווח  חובתכם  זוהי  זאת!  שאסר  המלך  למצוות  גמור  בניגוד 
יועצי  שוב  תהיו  אתם  לו,  המגיע  את  יקבל  הרמב“ן  וכאשר  למלך. 

המלך, כפי שהייתם בתחילה...“
מה  לו  לספר  כדי  המלך,  אל  והלכו  הקארדינל  כמצוות  עשו  השרים 
מיד  המלך,  אל  שיגיע  כך,  תמרן  הערמומי  הכומר  ושמעו.  שראו 
אחריהם. בשמעו את ”עדותם“ של שני השרים, לא איחר הקארדינל 
מלהשמיע את דעתו, עד כמה פגע הרמב“ן במלך ואיזה רושם קשה 
זה יכול לעשות, כשידידו הקרוב של המלך עובר על מצוותו ומעודד 

בכך גם אחרים לעשות כמוהו.
לא  הוא  זאת,  למרות  אולם,  הדברים.  למשמע  ונזדעזע  נחרד  המלך 
לרמב“ן  יש  מה  תחילה  לשמוע  וביקש  פזיזות  מתוך  לפעול  רצה 
להגיד להגנתו. הוא התעלם איפוא מהקארדינל ומשני שריו, שדרשו 
במפגיע את ביצוע גזר דין המוות, ה“מגיע“ לכל מי שנתפס על לימוד 
התלמוד, והזמין אליו את רבי משה בן נחמן, כדי שיסביר לו את פשר 
התנהגותו. כאשר הרמב“ן הופיע בפניו, שאלו המלך בטון לא ידידותי 
מלכותך“,  הוד  התלמוד?! ”כן,  את  לומד  שאתה  נכון  זה  האם  ביותר: 
כי  שכחת,  שמעת  אם  או  שמעת  לא  כן,  אם  ”אולי,  הרמב“ן.  השיב 
הוצאתי צו האוסר על לימוד התלמוד באסור חמור, שעונשו מוות?“ 

– הוסיף המלך לשאול.
”לא הוד מלכותך“ – השיב הרמב“ן בקור-רוח – ”היה לי ברור בתכלית 

שאסרת על לימוד התלמוד“. 
”אם כן, מדוע עברת על מצוותי?“ - תבע המלך הסבר.

”הרשה נא לי, אדוני המלך, לספר לך מה שארע לפני שנים לא רבות 
במדינה אחרת, לא הרחק ממדינתך שלך“ – פתח הרמב“ן את סיפורו 
– ”ובכן, שם במדינה ההיא, היו היה פעם מלך, שהיתה לו בת יחידה, 
חלתה  אחד  בהיר  לא  ביום  המלך.  אביה  על  ביותר  אהובה  שהיתה 
הנסיכה וכל רופאי המדינה הובהלו אל מיטת חוליה, אך כל חכמתם 
לא עמדה להם והם לא היו מסוגלים לרפואתה. בסופו של דבר, אחרי 
שניסו את כל התרופות האפשריות והעלו חרס אמרו הרופאים למלך: 
לנו, כלומר למדע הרפואה, אין מזור לבתך ואין אנו מסוגלים להחלימה 
לה  לשלוח  יכול  לעשות,  ומפליא  בשר  כל  שרופא  מי  רק  ולהחיותה. 
רפואה שלמה, שלא בדרך הטבע. עצתנו איפוא שתוציא צו, שיחייב 
כל  ולהתכנס,  ויום  לילה  ימים,  שלושה  לצום  המדינה  אזרחי  כל  את 
הנסיכה,  שלום  על  ולהתפלל  אמונתו  לפי  שלו,  התפילה  בבית  אחד 
לא  למלך  שלמה.  רפואה  לה  וישלחו  השמים  מן  עליה  ירחמו  אולי 
עצת  לפי  והתפילה,  הצום  על  להכריז  מיהר  והוא  להפסיד  מה  היה 
הרופאים. ביום השני לצום, תפסו שוטרי המלך יהודי בשעה שהפר 

את הצום ו... אכל. מיד הוא נעצר והובא בפני המלך.
 – גדול  בכעס  המלך  שאלו   – הזה?!  כדבר  לעשות  לבך  מלאך  ”כיצד 

”האין אתה רוצה שבתי תשוב לאיתנה?“
תחיה  שהנסיכה  רוצה  שאני  ”וודאי   – היהודי  השיב   – ושלום“  ”חס 
תהילים  ואומר  ביומו  יום  מדי  מתפלל  אני  ואף  בריאה  ותהיה 
להבראתה“. ”אם כך הוא הדבר, אזי מדוע הפרת את הצום ואכלת?“ – 
שאל המלך בכעס גובר והולך, ”ובכן, אדוני המלך, אצלנו בתלמוד יש 
כלל האומר, ברי ושמא – ברי עדיף‘. לי כשלעצמי, היו ספקות רציניים, 
הנסיכה.  חיי  את  יציל  ימים,  שלושה  במשך  אצום  שאני  הצום  אם 
מאידך היה לי ברור ללא צל של ספק, כי צום אשר כזה יהרוג אותי. כי 
על כן הזהירו אותי הרופאים כי אסור לי לצום במשך שלושה ימים, 
ולבחור  התלמודי  הכלל  לאור  ללכת  החלטתי  כך  החלש.  לבי  בגלל 

בוודאי מול הספק...“
 – סיפורו  את  הרמב“ן   סיים  שלי“  במקרה  המלך,  אדוני  הדין,  ”הוא 
היו  התלמוד,  לימוד  את  האוסר  שלך,  הצו  את  פרסמת  אתה  ”כאשר 
שאתה  להאמין,  לי  היה  קשה  כי  עלי.  גם  חל  האיסור  אם  ספקות  לי 
הוד מלכותך, שהענקת לי את ידידותך, תרצה להרע לי כל כך. מאידך 
היה לי ברור ללא צל של ספק, שאם אפסיק את לימוד התורה, שהיא 
חיינו ואורך ימינו, הרי שחיי לא יהיו שווים מאומה. המסקנה: גם אני 

הלכתי לפי הוודאי, מה שהסתבר לי כמובן מאליו...“
”צדקת, ידידי“ – הסכים עמו המלך ”כל העניין הזה היה עצתו הרעה 

של הקארדינל. אני אגרש אותו מארצי...“
היה זה יום חג ושמחה ליהודים, כאשר המלך ביטל את הצו האוסר 
והמלך  הרמב“ן  של  לישיבתו  נהרו  תלמידים  מאות  הגמרא.  לימוד 

העריצו והעריך את פקחותו יותר מתמיד.



”ויהיו חיי שרה“
הרבי מלובביץ‘ זצ“ל שואל: לפשר שמה של הפרשה ”חיי שרה“ - הרי המסופר בה זה בדיוק ההפך, ששרה נפטרה?! אך כיוון שיש 

קשר ברור בין שם הפרשה למה שמסופר בה, נשאלת השאלה מהו אם כן הקשר?!
והוא משיב באחת השיחות:

שהאדם  במה  ביטוי  לידי  ובאים  להתקיים  מוסיפים  אלא  הפטירה  בשעת  מסתיימים  ואינם  נצחיים  הם  החיים  ביניהם,  קשר  יש 
משאיר לאחר מכן. כל מעשה טוב, ילדים שספגו את הערכים בבית, אנשים שהנפטר גמל איתם חסד... הם אלו שממשיכים את 

החיים של האדם לנצח גם אם הוא כבר נפטר.
אצל שרה זה בא לידי ביטוי הן בהכנסת האורחים שלה והן במלחמתה להקנות ערכים ליצחק עד כדי גירוש הגר וישמעאל למרות 
התנגדותו ותפיסתו של אברהם איש החסד. הליכותיה הנשגבות, הימשכו גם בכלתה שכלל לא זכתה לראותה שנאמר: ”ויביאה 

האוהלה שרה אמו“ ורש“י מבאר במקום: שמשעה שנכנסה חזרו הענן והנר הדולק והייתה ברכה בעיסה.
 זו הסיבה שנקראת הפרשה ”חיי שרה“ כי דווקא בפרשה זו אנחנו מגלים את נצחיותה של שרה למרות צניעותה ”ויאמר הנה 

באוהל“.
בדומה לאברהם אבינו ושרה אימנו וגם ממשיכה את דרכה ומביאה לידי ביטוי את הנצחיות שלה. 

יהודית  קהילה  והרימו  טביב“  ורחלי  הרב ”שלומי  לטיוואן  ישראל  מארץ  מגוריו  מקום  את  שהעתיק  הזוג  אודות  ומפורסם  ידוע 
למופת - עושים נפשות ב“בית חב“ד טיוואן“ הם היו מוכנים לוותר על הבית והמשפחה בישראל כדי לבוא לטיוואן. הגב‘ ”רחלי 
טביב“ מכניסה אורחים עם כל הלב למרות שבעלה הרב שלומי לא נמצא היא דאגה לבקש מאיתנו להגיע על מנת שהפעילות לא 

תפסק.
 נחשוב לעצמנו איך אדם מסוגל לעזוב את כל מה שהוא מכיר ועושה ולבא למקום לנסות לעזור לכמה שיותר יהודים?

והמסקנה שמה שמניע אותם זו ”האכפתיות ויכולת ההקשבה לצרכים של הזולת“.
מסופר על הצמח צדק זצ“ל נכדו של בעל התניא, שישב ללמוד כהרגלו עד השעות הקטנות של הלילה. והנה התעורר בנו התינוק,  
בכה וצרח והרב לא שם לב כיוון שהיה שקוע בלימודו. סבו, בעל התניא זצ“ל, שהיה גאון אדיר וכל רז לא אניס ליה, לשמע הבכי 
ירד מהקומה השנייה. להופעתו הפתאומית קם נכדו וראה איך סבו ניגש לתינוק ומרגיע אותו. התנצל הנכד ואמר: ”שקוע הייתי 
בלימוד ולא שמעתי דבר“ והסבא השיב ”ידעתי בני ידעתי“, אך אמור לי - וכי אני הייתי שקוע בלימוד פחות ממך?! או אולי הייתי 

קרוב ממך לעריסה?!
אלא זכור! - יהודי באיזו דרגה שלא יהיה ובאיזה גובה שלא יהיה - לא ייתכן שלא יפסיק מעיסוקו ויהיה זה הנעלה ביותר - כשהוא 

שומע שיהודי בוכה וזקוק לעזרתו... 
 זוהי אכן דרכם של ”הרב שלומי ורחלי טביב“. הם עזבו את הכל מאחריהם כדי שכל אחד שיגיע לטיוואן יוכל לקבל את מה שהוא 
שרה -  חיי  של   המשמעות  זוהי  בכי...  לידי  יגיע  ושלא  ותפילה  יהדות  רוחנית  מבחינה  ומידע,  כשר  אוכל  גשמית:  מבחינה  צריך 

”האכפתיות ויכולת ההקשבה לצרכים של הזולת“.

פרפראות לתורה

פינת ההלכה - הלכות ריבית

הנהלת הבנק נתנה לעובדים חופשה זולה 
שאלה: ישנו הסכם בין עובדי הבנק לבנק, שחלק מתשלום משכורתם הוא, שמקבלים כמה ימי ’חופשה‘ בבית מלון יוקרתי. הנהלת הבנק שרצתה 

לחסוך בכסף, נתנה לעובדים חופשה זולה יותר, פחות ממה שהיו צריכים לתת ע“פ הסכם הבנק. 
לאחר כמה שנים גילו העובדים שמגיע להם הרבה יותר ממה שקיבלו, ולקחו עורך דין שיגיש תביעה נגד הנהלת הבנק, לאחר דין ודברים ממושך 
חייב בית המשפט את הנהלת הבנק להשלים לעובדים שווי הפרש החופש שלא ניתנה להם כל השנים, המסתכם בכמה מליון ₪. כמובן שחייבו 

את הבנק גם בהצמדות וריביות על כל השנים. 
אחד מעובדי הבנק הוא יהודי יר“ש, ושאלתו בפיו האם מותר לו לחתום על הסכם הפשרה בין העובדים לבנק, או שיש בזה איסור ריבית.

תשובה: אם בהיתר עיסקא של הבנק מפורש שגם ההתחייבות בין עובדי הבנק להנהלה הוא עפ“י היתר עיסקא- מותר. 
אבל אם אינו מפורש שההיתר עיסקא הוא גם בין עובדי הבנק להנהלה – אסור לחתום על הסכם זה.

סברת הדברים: בכל הבנקים בא“י נעשה הכל עפ“י היתר עיסקא, אלא שעדיין זה לא מספיק למעשה דידן, דמסתבר דשטרות ההיתר עיסקא הוא 
רק בין לקוחות הבנק לבנק, שהפעולות שהלקוחות עושים שמשלמים עמלות, ריביות, משכנתא וכו‘ הוא עפ“י היתר עיסקא, אבל עדיין אינו ברור 
שאף הסכמי עובד ומעביד וההתחייבות בין הנהלת הבנק לעובדיה הוא עפ“י היתר עיסקא, ובפרט שבהרבה הסכמי עובד ומעביד מפורש הסכמי 

ריבית, ואדרבה ישנם בנקים שמפורש בהיתר עיסקא שהוא רק למלוים וללוים ולא לעובדי הבנק.
ואף שמבואר בפוסקים  שגזלן מותר לו לשלם ריבית כתוספת על מה שגזל, אין להתיר בשביל זה לבנק לשלם ריביות והצמדות, שההיתר הוא רק 
בגזלן שגזל כסף מחבירו, אבל דיון וויכוח שיש בין הנהלה לעובדים איזה סוג חופש צריכים לתת לעובדים, אינו עושה את ההנהלה לגזלן בשביל זה 

והוא רק כחייב לשלם משכורת העובדים, ואין כאן היתר של גנב.   
ולכן אם מפורש בהיתר עיסקא של הבנק שגם הסכמי העבודה בין הבנק לעובדיה הוא עפ“י היתר עיסקא מותר לקחת את הריביות והצמדות, אבל 

אם אינו מפורש שההיתר עיסקא הוא גם בין ההנהלה לעובדים- אסור לו לקחת את הרבית וההצמדות. 
ומכאן יש לעורר לכל הבנקים, וכן לכל חברות ובתי עסק שעושים העסקאות ביניהם עפ“י היתר עיסקא, שנכון שיפרשו בהיתר עיסקא שגם הסכמי 
העובדים  בין  ריבית  חששות  הרבה  יהיה  זה  שבלא  וכאמור  לחברה,  הלקוחות  שבין  העסקאות  רק  ולא  עיסקא,  היתר  עפ“י  נעשים  ומעביד  עובד 

להנהלת העסק, וההיתר עיסקא הרגיל לא די להוציא מאיסור ריבית. 
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