
  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפ"ק ז| תשע" "נר| גליון  חיי שרהשת פר

 

א מל ו של צדיק בכסף  קבר ן ליד  מ  להיט

 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
 

ץ לעיר חו מ  ' ות נ מי שדכ  'ד

 )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 

 בעזהשי"ת

עשה שהי  המ
ות  י עש ות ומ בד זעו ות  ור הד קי  די י צ ל גדו בוע מ הש שת  ר ל פ ל ע "  צ

 

 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 

 

ג ו ו ן זי מים מ  הש

 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 סיפרה הרבנית
 ישובים כשהם דרכם את עשו, מליובאוויטש הרבי של המשפחה בני: וזיווגים

 מי על התנהלה הנסיעה, אבירים סוסים לצמד הרתומה הדורה מרכבה בתוך
 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 גם אמנם, בהם
. עצות אובדי עמדו המרכבה נוסעי, מהמקום לזוז ולא וההכאות הצליפות את

 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 שבחבורה הצעירים
 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 נרתמו המשפחה

 .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, הבית בעל 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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יעזר את אל ש  יי שלא לב קה  רב של  אה  מתה הנפל כ  ח

 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

 

ושים לא שע נפ אים' טעם  נ וך 'ת ד ר שי גמ  ב

 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

 

ול! כ א  , ח ר או ל ר  ומ ל א  ל רץ  ך א ר ד דת   מי

 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 טובות אבנים
 .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 כל מתקנים
  .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
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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 המו
 ,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, 

ַוָיָקם ")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 
 

ו? ד כבו ום  ק  איה מ

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  ',ַוָיָקם ַ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.
 

חד ן א ו נ סג אים ב נב  מת
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 ַאִפין ַ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
 

וה למת מצ ל  דו ג ן   כה

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

 
רים ני עשי ן פ לי ג ו מ נה הי ו ראש  ב

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: 
 

ק מתו נש ל ב אדם  חיי ן ש א כ  מ

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 

ֹו ֵני ֵמת  ֵמַעל פְּ

ה יק ש נ ת  ת י מ ה ב ר פט נו נ מ ה א שר ם  ת א ע לד נו  י אב ם  ה ר אב וק  ק ז ה  י ה ה  מ ם  ש    ?ל

אל הרב שר ץ, י ובי ש דנדר א ת ר ש בי מדר אר' ה ת ב ו אב ח'ה מ מד' ס",  םהנח זהב י  ערד', מ
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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' ישאר
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

 
אתי  א מצ ל ני'כי  ל פ חייו 'ע ק ב  ר

(: 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 

(: כו ב ,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 אביו'

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.
 

וץ... ח רים מב לז ות  ר קב  בית ה

 (.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....
 

ך ה'!'לב   ו ר ר בשם 'ב ליעז א ל א  קר  ן 

 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 
 

קה' רב את ' א  ל ו אים  לים' ב גמ נה ' ר ה כי  למה הז

 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 
 

רב... ות ע לפנ רית  ח לל ש חשבה שמתפ בהלה ש נ קה   רב

 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

 

 

ת ו צח ך  דר  ב
ים  שור ק חות ה וצ וד  יד ברי ח עד ו שב שת ה ר  לפ
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 הוצאתו את להפסיק עתה לעת נאלצים

  .העלון של השוטפת
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 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
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