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 העלון הוקדש לזכות

 י.ח. בן מרים לזיווג הגון
  ע.מ. בת ג. לזווג הגון

שלא נתרגש  הקב"ה רוצה מאיתנו
מהאירועים, כי לא נשתנה שום דבר, 
הפחד היה צריך להיות גדול כל הזמן. רק 
שבני אדם עצלנים והתרשלו לחשוב, ולא 

קיים שהכניסו בלב את הפחד הגדול 
כבר עשרות שנים. אנחנו במציאות 

גם לפני והיינו מוקפים מוקפים אוייבים 
הקב"ה עושה איתנו שנה גם לפני שנתיים. 

תנו לדעת שאנחנו תלויים חסד, מעורר או
. זה חסד שהקב"ה מביא לנו ובחסדים של

שנהיה יותר קרובים לאלוקים. אנחנו 
 שוכחים שאנחנו צריכים לחסדיו בכל רגע.

 ()מרן שליט"א בתשובה לשואל

ה רָׂ י ש ָׂ ֵני ַחי ֵ   ש ְׁ
 [עולמות שנימחבר בין צדיק ]

 

 שתי שיחות:

על אביו  | פרשת חיי שרהעל 

 ל"ה'הוד צבי' זצ

 

 בפרשת חיי שרה לנו התורה מספרת
השתדל והשקיע  אבינו שאברהם ,באריכות

לקנות את מערת  כדי הרבה מאמצים
לשרה. אח"כ לסדר אחוזת קבר והמכפלה 

ואת יצחק  עצמו את אברהםגם  שם קברו
ואשתו ויעקב ביקש גם הוא שיקברו אותו 

ימי בבגמ' כתוב שלא רק  .המכפלה רתבמע
כבר , הרוקבמקום זה התחיל להיות אברהם 

רת קבורים במע היו אדם הראשון וחוה
מספרת בהרחבה את  התורההמכפלה. 

יש ש , מכאןההשתדלות של אברהם אבינו
כמת ח -ניין, לאפוקי מחכמת יון בזה ע

 אומות העולם.

היו בהם הרבה  .חכמיםשל היונים היו עם 
בעניני ממילא , גדולים חכמים ופילוסופים

חכמות חיצוניות הם היו גדולים מאוד, 
ספרי המתמטיקה של היונים הם הגיעו ב

ההנדסה, כן בחכמת לשיאים כ"כ גדולים ו
 . ועוד  אסטרונומיה

מטפל בעניין קבורת שרה אברהם  כן,וב
דואג לשלם הוא , אותה ודואג איפה לקבור

מוכן לקבל לא  עפרון ובשום פניםל כסף מלא
מה  ,מתה הרי שרהונשאלת השאלה, ם. בחינ

אלא  ?ו אותהחשוב איפה יקבר כל כך זה
אדם גם אחרי , כיון שהחשוב עניין שזה כן

שהוא מת הוא לא עבר מן העולם, אפי' אם 
 וזכלום שהרי לא מרגיש  וותהמ הגוף אחר

עצמות, אבל האדם בתוכה חתיכת בשר ו
אם קוברים אותו ועצמו מרגיש את הגוף שלו 

איפה קוברים אותו ואם  בדיוק הוא יודע
הוא מרגיש כאבים, כי  ,רימה אוכלת אותו

רוח זו אדם אחרי מותו רוחו נשארת בחיים, ה
יסורים וחיבוט י ,האדם. ויש גיהנם וגן עדן

כל זה בניגוד למהלך המחשבה של  הקבר,
 .חכמי יון

 

  היוניםהיונים  טעותטעות

 
ס גדול מחכמי יון, סוקרטפילוסוף  ,היה חכם

היה  תלמידיו כשכבר , שאלו אותושמו היוני
הולך למות, ו מאוד חלש ראו שהואכשזקן 

לאיזה בית  עם הגויה שלך, מה לעשות
הם אמר ל ?מותתכש ךקברות להוליך אות

תעשו מה שאתם  ,א מענייןזה ל –סוקרטס 
 בעצם אתה אומר, מה עם הגויה שלי. רוצים

תשאירו  !מה אכפת לי ?להשאיר אותך בבית
 הרי הגוף –תלמידיו  אמרו לו .אותי בבית

 אמר, אם כך נרקב ויש ריח רע מאוד, אה...
זה יפריע לכם? אז אל תשאירו אותי בבית, 

 -. תזרקו אותי ברחוב, בחוץ ?נעשה האז מ
ור ברחוב יראה נבלה אבל כל מי שיעב

סתם יותר מגרוע מת אדם סרוחה וריח של 
תזרקו אותי רחוק אם כך, אז  - .מסריחשבשר 

לא יפריע לאנשים. שאלו שהריח הרע מהעיר 
 ,נשים אותך שם אם אבל מה ,אותו תלמידיו

 –יבואו ציפורים שינקרו את הבשר שלך, 
לפני שתזרקו אותי  ...מה הבעיה להם, אמר

לשדה תנו לי ביד מקל ואני אגרש את 
 אבל מת לא יכול לגרש ,הציפורים. אמרו לו

לא יכול אתם טוענים שמת  !. אהציפורים
זה חתיכת בשר בעלמא,  ם כןלעשות כלום, א

ת כסתם חתי וז ?אז מה מפריע לי מהציפורים
נבלה, מה אתם דואגים מה יקרה עם הגוף 

 .שלי

אחרי שהאדם מת הנשמה ש ים,זו טענת היונ
 .בשר רקוב - זה נבלהנפרדת מהגוף והגוף 

 לא מעניין אותו שום דבר ואין שום דבר
ן אומר שהיונים האלה ". הרמבלאחר המוות
 קובריםש אנשים רואים הם אמרו שאם

מת ובוכים ואומרים המצטערים על ו מישהו
אין  - היונים הםאומרים עלי ,הספדים

חכמה חזקה הם פרימיטיביים  אנשים הללול
שזה לא כאלה, אבל מי שהוא חכם גדול יודע 

 או לא. ו עליויבכ יעזור לו אם

זה כך, הוא אין ש יודע אבל אברהם אבינו
העולם הזה שנפרד מאחרי גם יודע שאדם 

הוא לא ולא נמצא עם הגוף החי  אמנם הוא
יש דין וחשבון ואדם שעשה  , אבליכול ללכת

 קדוש, היד נהיה הגוף שלו מצוות בגוף שלו
היא חפצא של שנתנה פרוטה לצדקה  הזו

כשספר תורה נפסל היעלה על הדעת ש מצוה,

זה כמו  זורקים אותו לאשפה? גוף של מת
  ספר תורה קדוש.

ה יתהישהגוף של יהודי ש אומרת הגמרא,
 -זה כמו נרתיק של ספר תורה  ,בו נשמה

קדוש, את זה אברהם אבינו רצה  הוא הגוף
כל העיר  ,לפרסם, הוא דיבר באזני בני חת

 יכה לשמוע שהוא מטפל בקבורת הגוף.צר
ואת הגוף שלה שרה אימנו הייתה צדיקה 

וקא את הוא רוצה דוושה, דצריך לשמור בק
יש לו עניין  , את מערת המכפלה,המקום הזה

הוא יודע ששם קבור אדם  דוקא בה. וחדמי
אדם הראשון שהקב"ה ברא  , אותוהראשון

הוא עצמו גם רצה שיקברו אותו שם,  .אותו
לדעת  חשובואברהם אבינו רצה לפרסם כמה 

, ם עובררק עול  שהוא  שאדם בעולם הזה
י ועולם האמת הוא עולם הנצח הוא זמני,

אברהם  .עולם שאחרי החיים של העולם הזה
 ללמדלהעביר את המסר הזה, ו רצה אבינו

 .שכל העיר ישמעו ויראו זאת

 

  המתיוניםהמתיונים  טעותטעות

 
שקראו לו  גדול בירושלים כופרהיה 

שמעתי שיש על שמו  .אליעזר בן יהודה
היה אוכל נבלות אותו רשע  .אביב-רחוב בתל

ומחלל שבתות, והחרדים בירושלים שנאו 
אותו מאוד, היו אומרים שצריך להבדל 

 אנשים חוגאסף  והוא היו לו כשרונות  .ממנו
לחבר  .הם שצריך לחבר מילוןואמר ל סביבו

 והפיץ העברית החדשה, הוא עשה השפה את
כמו , 'העברית החדשהשל 'את הסגנון 

 שאמרו אז 'עברי דבר עברית'

מה לעשות  זקן כבר שהיהכשאלו אותו 
ובכל  !, אז הוא אמר שום דברכשימות איתו
כבר היה תכש שלך מה לעשות עם הגוףזאת, 

תפתחו את  ,יש לי רעיון -בבדיחה  מת, אמר
דרך החלון  , את הגוף,החלון ותזרקו אותו

 אמר - ?אמרו לו מה תרויח מזה -  החוצה
בטח יבואו כמה יהודים חרדים הרי  להם,

ת מבא אם שמועשיבואו ל ,בחיי ששנאו אותי
יפול  לפחות שהגוף שלי אז ,אני מת או לא

אדם זו דוגמא של על הראש של מישהו. 
 שלא מאמין בשום דבר... 
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שאדם שנמצא בעולם  ורה מספרת לנוהת

בו שיעשה כדי הזה צריך לשמור על גופו 
ויתנהג בצניעות  ,ולא יטמא אותו מצוות

 התורה מלמדת אותנוועוד  .בחיים שלו
כן ו .שאדם בעולם הזה קונה לעצמו חיי נצח

 אומרת הגמרא, ,שיקום בתחיית המתים כדי
יש תחיית המתים וש  צריך לעסוק בתורה.ש

  ובתחיית המתים הגוף חוזר בחזרה.

שזו  אומר על דרך רמז אור החיים הקדוש
ותמת שרה בקרית ארבע היא ' -כוונת הפסוק 

איזה בתורה מאריכה פה לומר ה ,'חברון
, 'בקרית ארבע היא חברון' מתה שרה, מקום

 –' בקרית ארבע', אור החיים הקדושאומר 
כל דבר בעולם מורכב מארבע הכוונה בכך, ש

אומרים  ךעפר, כומים  , רוח,אש :סודותי
כיון ה התפורר, שר הגוף שלוחכמי הטבע, 

כל דבר שמורכב מארבע יסודות לא חי ש
רי שהיא חהיא שרה גם א שרה לעולם, אבל

נשאר ש , דהיינוחיבור מלשון -מתה, 'חברון'
חיבור בין הגוף המת שלה לנשמה שלה. 
אמנם הגוף עצמו לא מחובר כי הוא נפרד 
ואין בו רוח חיים, אבל אצלה החיבור עוד 

ר שהשם יעזור לנו "קיים הרוח והנשמה. יה
לשמור על הגוף שלנו שלא יעשה חטאים 

עתא דשמיא על ידי לימוד יונזכה להרבה ס
 ושה אמן ואמן.הקדהתורה 

 

על אביו ה'הוד על אביו ה'הוד רצאייט רצאייט ביאביא

  טט""תשסתשס  ' חשון' חשוןככ  --  זצ"לזצ"לצבי' צבי' 

 
חפצא של רוחניות, אין  איננו יכולים למשש

ביכולתנו להרגיש זאת, אבל את המסור לנו 
"ל מרבותינו אנו מחוייבים ללמוד. הרמח

שהאדם  בפתיחה לספר מסילת ישרים אומר
הוא וכך  ,מגמתו לעשות רצון ה'את שעושה 

 , אזי לא רק את עצמו הואם שלוהדרכיקובע את 
משלים ומעלה את המצב  עושה מושלם, הוא

את  שם הרוחני של החפצים הגשמיים. הוא מביא
 הגמ' שנותנת דוגמאות.

כל האבנים אותו ושאבן זה אבן  מרגישים אנחנו
לוקח  אבינו דבר ואותו המשקל, אבל כשיעקבה

היה ריב בין  ,את אבני המקום ושם מראשותיו
 :לפי משל ציורי כל אבן ואבן אומרת האבנים,

פירוש אחד אומר שכל  עלי יניח צדיק את ראשו,
ם נהיו לאבן אחת. וישנו פירוש אחר האבני

שעילוי גדול נהיה לאבן כשהיא עושה שירות 
, הצדיק משתמש באבן. ולאבן רמה לצדיק

הדברים רוחנית מסויימת ששימשה לצדיק. 
 החומריים מתעלים.

בחוש המישוש או בחוש  םאנחנו לא מרגישי
הראייה דברים שיש בהם רוחניות, אבל זה דבר 
קיים, כמו שאף אחד לא רואה את זרם החשמל, 

יש דבר שבחוץ מבחוטים אף אחד לא רואה 

ראה לנו מאבל הקב"ה  תאורה וחימום, שמשפיע
דוגמאות, יעקב אבינו כשעבר את מעבר יבוק, 
כתוב שהוא הלך להעביר פכים קטנים, כי 

הכוונה בזה,  מה קים ממון חביב עליהם,יצד
  ?צדיקים אוהבים כסףש

, שאם אחד היה ר הרב דסלר"שמעתי ממו
 אותם שכתבשלו שוכח את התפילין המהודרות 

ודאי היה חוזר  מומחה, אז צדיק ירא שמים וסופר
אצל יעקב אבינו כל חפץ  .ליןילהביא את התפ

וחפץ שימש אותו לעבודת השם. הוא נזהר מגזל 
אצלו כל תנועה הייתה ם ש. ומשובכל פרט ופרטו

התפילין כמו  לשם שמים אז החפצים והממון
של הנחת תפילין  זה משמש לעשות את המצוהש

 נהיה אז זה - כי כותבים את זה בכוונה וקדושה
]לפני שהיו תשמישי  קדוש, ולפני מתן תורה

היו הצדיקים כש מצוה כמו אחר מתן תורה[
הפך החפץ הזה  -משתמשים בכל חפץ וחפץ 

 קדוש.  ל

שמים שמים לב.  ולא רואים אנו דברים נפלאים
מת, אחרי שבעים הוא שנים לאחר  ,עץ באדמה

בו , לא יהיה מהאדמה יוציאו אותואם שנה, 
אבל עשרות  ודאי שכן.רקוב? ולא יהיה  תולעים
את  מחו"ל שהעבירוראו ממש בעינים כאנשים 

הקבר של הצדיק הרבי מספינקא לקבור אותו 
בחוץ לארץ קוברים דבר פלא. , ראו בפתח תקווה

עושים פלטות של שפה  לא כמו את המתים
  .מעץ , קרשיםבחו"ל היו עושים פלטות ,אבנים

שמהשולחן שעליו היה  צווה הוא לפני פטירתו
עשו שיגמרא הוא רוצה ה ספריאת ולומד מניח 

את הדפנות של הקבר. פתחו את הזה מהשולחן 
ו שלם כמו שהיה מתי שקברנשאר העץ והקבר 

 הרי סתם אותו, שום דבר לא חסר, מה קרה, זה
זה עץ שהצדיק למד עליו את הגמרא, לא, עץ. 
שהיה עמל גדול בתורה. ידוע שהיה לומד  וידוע

השקיע עמל  כל כךתורה במסירות נפש ממש, 
אז השולחן  .תורה בשולחן הזה, זה שימש אותו

שהתולעים לא גדול, הזה קיבל כח רוחני כ"כ 
לא ניגשים אליו, רואים שיש מושג ואוכלים אותו 

 כזה של דברים שמתקדשים.

 

  לקדש את הרחובותלקדש את הרחובות

 
היה ברמת  זצ"ל שהשנים שאבא אני בטוח,

מונה לרב ה תרצ"שבו דשנת תרצ"מהשרון, 
)ההחלטה היתה בחנוכה( ועד יומו האחרון, כל 

ליה וכל מקום שראה אותו, עפיסת ארץ שדרך 
דרגה רוחנית גבוהה לרמת בהם ודאי הוא הכניס 

ו שברמת השרון מתרבים לומדי , וזכינהשרון
אם כן אין ספק שאבי תורה ועוסקים בעבודת ה'. 

למסור נפשו על קידוש ה' "ל שהיה מוכן צמורי ז
 .]קידש והעלה את העיר[ בכל דבר

מלחמת העולם הראשונה בעיצומה של  לדוגמא
 שהתחילה משנת תרע"ד התנהלה אז מלחמה)

, (בין ניקולאי מלך רוסיה לוילהלם מלך גרמניה
, בניגוד להרבה כי הואהוא היה שבוי כחייל 

צעירים שלא רצו שיגייסום לעבודות כפייה 
וגם שליהודים לא  גם מפאת הסכנה בצבא הרוסי

עשו  ,היה עניין במלחמה של גויים נגד גויים
 לפטור עצמם מהשירות, ואבאכדי לעצמם מום 

מחשש הלכתי  לא רצה לעשות לעצמו מום
שלא כדי . ולכן אבא עזב את הבית דחבלה בגופו

 היכן הוא, והוא הלך ללמוד תורה אצל דעוי
הרב  הגאון ר' שמחה סולובייצ'יק, אח של

 .לצבא מבריסק, בסוף גילו אותו ולקחו אותו

של  שהיתה תקופה ארוכה סיפר זצ"לאבא 
שהיה אוכל רק לחם מים  אולי שנהאו חודשים 

ומלח. ולא רצה לאכול שום דבר מבושל כיון 
 אין פירות , באירופה בחורףשבארצות הקרות

עצמו יותר . והוא אמר שהוא החמיר על טריים
עכשיו הוא מדי )כך סיפר לי תלמיד שלו( ש

שניתן להקל, הרי ישנם מצבים מצטער על כך ש
לחולה  שמותרים גם ישנם איסורים מדרבנן

החמיר על עצמו יותר הוא ו ,ממש בסכנה שאיננו
וקלקל את בריאות גופו,  איסור דרבנן קבספמדי 

 . שסבל מזה כל ימיו

היה אבא חייל עם רובה והוא  בתחילת המלחמה
ם צלף והמפקד . הוא היה גכל כךהיה מחושב 

שלו אמר שאם הוא ]המפקד[ יהרג הוא ימנה את 
כי הוא אדם מאוד במקומו,  להיות מפקדאבא 
)מה שהיום מנהלים עם  . וכשהגיעו לחזיתדייקן

היה שם חייל רגלים ונלחמו  אוירונים וטנקים(
צבא מול צבא וירו האחד על השני ברובים. אבא, 

לירות  לא ירה על צבא האוייב וכשניתנה הפקודה
לא יפגע באף הכדור ש נזהרהיה יורה באוויר 

של האוסטרים כיון שבצבא ממול,  אחד
 גם חיילים יהודים.יש , והגרמנים

במקום להרוג מה קרה לך,  ,המפקד צעק עליו
גרמנים אתה תהרוג את הרוסים, האם התעקמו 
לך הידיים? וסיפר לי אבא שאמרו להם שלמחרת 

גדול בחזית על יד  ישנו קרב לחיים ולמוות. קרב
ינסק, אבא סיפר שהוא עשה את היום הזה דוו

צם וקיבל על עצמו  קבלה  ,לערב יום כיפור
מסויימת התפלל 'על חטא' עשה וידוי ולא סיפר 

  .אלנו מהי הקבלה שקיבל על עצמו

נהרגו אלפים ואבא היה בין אלה  באותו קרב
ונשאר במחנה השבויים ארבע שנפלו בשבי 

. בספר 'הוד צבי' יש קונטרס של חידושי שנים
תורה של אבא שחיבר אותו בעודו בשבי. שם 
הצליח בניסים שישחררו אותו מעבודות הפרך. 

כשסופרים את השבויים לראות שהיה צריך רק ו
ז בבוקר בדקו אותו אם הוא א .הוא לא ברחש

קרוב לעיר של  כ"ננמצא, אח"כ הלך ברגל לבי
מחנה קאסל בגרמניה ושם הוא למד וכתב 

 חידושי תורה, והוא הביא מרוסיה את המחברת.

כציוני דרך, מה חזקה  אנו אומרים דברים אלו
ללכת בדרכי אבותינו. יהיו הדברים  החובה שלנו

, ור החייםוי נשמתו שתהא צרורה בצרהללו לעיל
ובשמיים הוא ודאי מליץ טוב על כל הקהל 

. שאבא היה ש"הקדוש הזה ועל כל אנשי רמה
מסור מאוד וכולם אהבוהו, וגם כשאמר דברים 
תקיפים דברי מוסר, אמרו האנשים שאכן זה 

היה צועק  כואב אבל אנחנו אוהבים אותו...
שהיו בודדים שחיללו כהרבה נגד חילול שבת 

שנזכה לישועה  .אהבו אותושבת, ואפי' הכי 
ולשמירה מן השמים ויתרבו לומדי תורה עד 
שנזכה שיתקיים הפסוק וכל בניך לימודי השם 

 ורב שלום בניך אמן ואמן

                                                           
שקיבל ע"ע שלא לישון בלילה שמעתי פעם  א

או גאון  לפני שהיה מיישב קושיא של רעק"א
 [.ד.ר]אחר. 


