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 חדשים לפטירתה 11 -מרת שרה בת דוד ע"ה  לעי"נ 

        תה" וד לשרה ולבכוא אברהם לספו"ויב
 )כג, ב(

בדרך כלל בוכים על הנפטר ואחר כך מספידים. וכאן כתוב 
להיפך לספוד לשרה ואחר כך לבכותה. והסיבה היא מכיון 

מחמת צניעותה לכן תה תמיד בתוך האוהל יששרה אמנו הי
כשנפטרה לא הכירו את המעלות המיוחדות שבה, וכמו שמצינו 
כשהמלאכים באו אצל אברהם שאלוהו: ״איה שרה אשתך״? 
)בראשית י״ח, י״ט( כדי להודיע לאברהם שהיא צנועה )שפתי 
חכמים( משום כך הוצרך אברהם קודם להספידה כדי שידעו מי 

פד בכו כולם יחד עם יתה שרה אמנו ואז כששמעו את ההסיה
 ד לשרה ואחר כך ולבכותה. ואברהם. לכן כתוב קודם לספ

 )לבוש יוסף(
 

 "גר ותושב אנכי עמכם" )כג, ד(
הצדיק הוא כמו גר בעולם הזה. עיקר ותכלית חייו הוא לעולם 

כנס לטרקלין". אבל יהבא. "התקן עצמך בפרוזדור כדי שת
מעלה על דעתו הרשע חושב את עצמו לתושב בעולם הזה ואינו 

 שיצטרך פעם להיפרד מן החיים עלי אדמות.
הוא שאמר אברהם לבני חת "גר ותושב אנכי עמכם", שנינו, אני 
ואתה, גר ותושב אנחנו, שתי השקפות עולם נפרדים זה מזה 
באמונות ובדעות. ולכן תנו לי אחוזת קבר, בפני עצמי, נבדל 

 ונפרד מכם.
 )המגיד מדובנא(

 

בר עמכם ואקברה מתי זת קו"תנו לי אח
 מלפני" )כג, ד(

לאחר פטירתו של החוזה מלובלין, בתשעה באב תקע"ה, נטל 
תלמידו רבי נפתלי מרופשיץ כלי חפירה והלך לתור אחר מקום 
קבורה ראוי לרבו. רבני העיר ופרנסיה, שהתנגדו לדרך החסידות 

יתה נוחה מגלויי הנבואה שלו, הזהירו ישל החוזה ודעתם לא ה
בד בבית והחברה קדישא שלא להקצות לו מקום מכראשי 

קח היה, הצליח לשכנע את יהקברות, אך רבי נפתלי שפ
כם יהקברנים ללכת עמו לחפש מקום בבית העלמין דמתא, וס

ר באדמה ויזדרזו ועמם שכאשר יסמן להם יתחילו מיד לחפ
שך מכסה ארץ, יצא רבי ובמלאכתם. באישון לילה, בעוד הח

חברא קדישא כדי לחפש מקום למנוחת נפתלי עם גבאי ה
החוזה. בהגיעם, החל הגבאי לפנות אנה ואנה, כשכל העת אומר 
לו רבי נפתלי: "מצדי אין הבדל היכן יניחוהו, כי כל מקום ראוי 
לו", עד שלפתע אמר: "אפשר להניח אותו כאן", ומיד רמז רבי 
נפתלי לקברנים והללו החלו לחפור במרץ. בדק הגבאי את 

ת שעמדו בסמוך לו, ולתדהמתו גלה, כי עומדים הם המצבו
חסת ביותר בבית העלמין העתיק, בסמוך למצבת ובחלקה המי

קבורתו של גאון דורו רבי שלום שכנא מלבלין. החל הגבאי 
למחות ובקש למנע את המשך חפירת הקבר, אלה שרבי נפתלי 

מו הקברנים את מלאכתם. יהחל להתווכח עמו, ועד כה וכה סי
ע רבי נפתלי לגבאי לשאול את פי רבה של העיר, רבי עזריאל הצי

הלוי הורביץ שכנה "ראש ברזל", והוא פסק, שמכיון שהקבר כבר 
רע. ינחפר אסור לשנות, על אף חוסר שביעות רצונו ממה שא

תלמידי החוזה ראו בכך אות ומופת, שכן תדיר היה החוזה מצווה 
א ואמר, שכל לעלות ולהשתטח על קברו של רבי שלום שכנ

בלין כבר התגלגלו לארץ ישראל, ורק והצדיקים שהיו טמונים בל
 הוא נותר לבדו להגן על העיר. 

 

 "שמענו אדני" )כג, ו(
אמר ר' יוסף יוזל הורביץ: בני חת כינו כמה פעמים את אברהם 
"אדוני" ואברהם לא השיב להם אף פעם בתואר זה. אברהם ויתר 
להם מכספו, אף השתחווה להם, אבל אדוני לא אמר, כי אין אדון 

 לאברהם זולת הקב"ה. 
 

 "וישתחו לעם הארץ לבני חת" )כג, ז(
ץ, עדין לא היו פנימיות בדורות הקודמים, בישיבות שבחוץ לאר

וגם לא חדרי אוכל, ובחורי הישיבה היו אוכלים וגם ישנים אצל 
ירה. בעירו של החתם סופר היה בעל בית יבעלי הבתים שבע

אחד שהוטל עליו להחזיק בחור, והוא ביקש להתחמק 
מהתפקיד. חבל היה לו על מנת האוכל ועל המיטה שהוצרך 

חתם סופר ואמר לו: "כבוד להשקיע בתלמיד הישיבה. פנה אל ה
הרב, אני מוכרח לומר שהבחור שנמצא אצלי הוא בחור בלי 
ח'..." מה הכוונה בחור בלי ח'? חסר לו ח' במילה "בחור", הוא 
בור, לא בחור, בור ועם הארץ, ואינני חפץ להחזיק אותו בביתי. 
חייך החתם סופר ואמר: בחור בלי ח' הוא רק בור, אבל 'מחזיק' 

 - הוא מזיק תורה, וזה יותר גרוע". לעומת זאת - ח' תורה בלי
מי שהוא כן "מחזיק" תורה, עם ח',  - המשיך החתם סופר ואמר

אפילו הוא עם הארץ, יש לכבדו בכל הכבוד הראוי. שהרי כך 
נאמר "וישתחו לעם הארץ לבני חת", אפילו לעם הארץ אם יש 

 יו ולכבדו. בו "חת", דהינו הוא מחזיק תורה, יש להשתחוות לפנ
 )ומתוק האור(

 

 "לכל באי שער עירו" )כג, י(
 .)רש"י( "ל חסד לשרהולם בטלו ממלאכתן לגמושכ"

בעת פטירתו של רבי חיים הכהן מפס, בראש חודש מר חשון 
טול מלאכה עד לאחר קבורתו יתקצ"ו, הכריזו רבני העיר על ב

של רבם הנערץ כפי שנוהגים בפטירת צדיקים לכבודם. אחד 
תה חנות למוצרי מזון, סגר אף הוא ימבני העיר, שבבעלותו הי

את חנותו, אלא שאחד הקונים שכנעו לפתוח את החנות כדי 
ר לו שק של קמח. ביציאתו, הסתבכה גלימתו בכד שמן ולמכ

בוד וכמה שקי ישעמד בחנותו, ועד ששם לבו, זב השמן היקר לא
ח כמה יוקש האיש להרויקמח שנרטבו יצאו מכלל שימוש. ב

פרוטות ממכירת הקמח ויצא בהפסד גדול, כעונש על הזלזול 
 בכבוד הצדיק המנוח. 
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"נתתי כסף השדה קח ממני ואקברה את מתי 
שמה... ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך מה 

 טו(-)כג, יג "הוא
אי נתתי לך כבר". ומוכן הוא אצלי והלו -רש"י כתב "נתתי 

לכאורה לא מובן מה רצה רש"י בזה. אפשר לומר בדרך צחות, 
א ר'. ישעפרון אמר לאברהם שהאות האמצעית של "עפרון" ה

א גם כן ר', וביחד זה ארבע יוהאות האמצעית של "אברהם" ה
מאות. אם כן ארבע מאות שקל "ביני" שנמצא אצלי באמצע בין 

 -שנמצא בין אותיות שמך  מאתיים, "ובינך" -אותיות שמי 
מאתיים, מה הוא... 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(

 

ל אברהם ו"וישמע אברהם אל עפרון וישק
ר" ן ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחולעפר

 )כג, טז( 
מעשה ברבי אפרים זלמן מרגלית מברודי שהלך אצל אחד 
מגדולי המלכות להשתדל בדבר המתקת דין גזירה רעה שנגזרה 
על היהודים שלא כדין, עם ששר זה ידוע ומפורסם היה כ"לקחן" 
שידו פשוטה לקבל מתנת יד, קשה היה לו לרבי אפרים זלמן 

אליו שהיה נקי כפים ובר לבב, להציע לשר שוחד ממון, בא 
בעקיפין והקיף בדברים סחור סחור, ואותו שר שחומד ממון 
היה, גם הוא התבייש לתבוע ממנו בפה. פתח השר ואמר: רבי 
אותה בקשה שאתה מבקשני עליה אמלאנה ברצון רב, אלא 
שגם אני בקשה גדולה לי אליך. סוחר גדול פלוני בעירנו, חוב 

ליו. מיד הבין רבי גדול של ממון יש לו עלי, יואיל נא מר לסור א
אפרים זלמן את הרמז הדק והכל על מקומו בא בשלום. לאחר 

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

ל אברהם, לפיכך עמד לקחת את השקלים במישרין מידו ש
והפנהו אל סוחר פלוני ופלוני ואברהם אף הוא הבין את הרמז 

 )על התורה( והעביר לסוחר... 
 

 "ואברהם זקן בא בימים" )כד, א(
ל ה"נתיבות" לרב בליסא, והוא עודנו עכשביקשו למנות את ב

גילו  יר ורך בשנים, היו כאלו שהתנגדו לכך, וזאת מחמתעצ
 הצעיר.

תנוח  -בעל הנתיבות, אם זהו המום היחיד שלי אמר להם 
 דעתכם, אני מבטיח לכם ש"מום" זה ילך ויתרפא מדי יום ביומו.

 

קח אשה לבני מבנות הכנעני אשר י"אשר לא ת
 אנכי יושב בקרבו" )כד, ג(

מדוע היה אברהם צריך להשביע את עבדו שלא ייקח מבנות 
דאי לא יעלה ווכנען, והלא כבר אמר עליהם נח "ארור כנען" וב

 בדעתו לעשות זאת?
יש לומר, מכיוון שהעבד עלול לחשוב בלבו שיצא כנען מקללת 
הארור, לאחר שברך הקב"ה את אברהם "והיה ברכה", כלומר, 
שכל משפחה שיהיה אברהם בתוכה תהיה מבורכת. וכן אמר 

 עליו "ונברכו בך כל משפחות האדמה". 
", כלומר, למרות שאני לכן אומר אברהם "אשר אנכי יושב בקרבו

יושב בתוכו, והם מתברכים בגללי, בכל זאת, אין זה מוציאם 
 מקללתם. 

 )אור החיים(
 

 "ולקחת אשה לבני" )כד, ד( 
הגה"ק ה'חזון איש' זי"ע סיפר פעם לאחותו הצדקנית אשת חבר 

סטייפעלר זצוק"ל, היום היה אצלי יהודי שבא לברר הלהגה"ק 
ם( והנה כששאלני על 'יראת שמים', אודות בחור )לענין שידוכי

עניתיו ס'קען זיין בעסער )יש לו במה לשנות דרכיו ולהתעלות 
יותר ממצבו העכשווי( כמו כן כששאלני על 'התמדתו ואהבת 
התורה שבקרבו, עניתיו 'ס'קען זיין בעסער'. כך עניתי על כל 

אין הבחור ראוי לך.  -שאלותיו וספיקותיו, ורציתי בזה לרמז לו 
צאתו מביתי, אמר לי, מבין אני מתוך דברי הרבי שמדובר ב

ירא שמים מרבים, מתמיד  -בבחור מוכתר בכל מידה נכונה 
עצום בלימודיו, בעל מידות טובות מאין כמוהו וכו', כי הרי 
שמעתי שאתם אומרים שעדיין יש לו מקום להתעלות, משמע 

תי כי אין סרון' היחיד שיש לו, ומכיוון שידעתי גם ידעישזה ה'ח
'מושלמים' בהאי עלמא, הרי זה ה'חתן' המתאים לי, ועוד באותו 
היום נגמר השידוך בכי טוב. ובכן, אמר ה'חזון איש', הבט נא 
וראה, האיך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, הרי יהודי זה 
'בר דעת' הוא, ואף אני אמרתי לו דברים )כמעט( מפורשים 'יש 

להיטיב את מעשיו', והאיך נהיה כדבר לבחור הרבה מה לשנות ו
הזה, שהבין מדברי שהבחור 'כליל המעלות' הוא, אלא, בהגיע 
העת והזמן לזווג את בת פלוני לפלוני, נהפך כל העקוב למישור, 
ו'תקפוץ' הארץ ואף השמים אם יצטרכו לזה, ה'חכם' יהפוך 

גמר... 'כי מה' אשה לאיש ילסכל והשומע לחרש, והשידוך י
יח:( כיו"ב אמר הרה"ק ה'פני מנחם' זי"ע שבבוא העת )מו"ק 

לגמור השידוך מוליך הקב"ה את ההורים כבלינדע פערד )סוסים 
סרון במדובר ובכך יתנו את הסכמתם יוורים( שלא יראו כל חיע

 ויצא השידוך לפועל.
 

פעם קבל איזה 'מחותן' בפני ה'פני מנחם' כי זה לאחרונה לקח 
לו כי החתן הנו ממש 'רבי עקיבא אייגער',  'חתן' לבנו והכל 'מכרו'

לא  –ועתה משנגמר השידוך נתברר לו שלא מיניה ולא מקצתיה 
רעק"א שבדור הקודם, ולא בדור הזה, לא תלמיד חכם ולא בן 
תלמיד חכם, כי אם כמעט עם הארץ גמור... נענה הפני מנחם 

י' ואמר, הנה בבוא העת והזמן לגמור השידוך עם 'בת פלוני לפלונ
שהוכרז ארבעים יום קודם יצירת הוולד. נוטל הקב"ה את ה'שכל 
' מהורי המדובר, שלא יזיקו ולא יפריעו את הדבר מלבוא לידי 
גמר, ומכיוון שכן בקל היו יכולים לפתותך ש'חתן דנן' הנו רעק"א 
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בכבודו ובעצמו... אמנם כעת משנגמר השידוך החזירו לך את 

כי על זה דווה לבך, האם היה השכל במתנת חינם מן השמים, ו
... ימלא פיך תהילתו על שחזר ?שאר מבלי שכלךיעדיף לך לה

 השכל אליך בשלמותו. 
 

 "וירץ לבן אל האיש" )כד, כט(
הנזם, אמר את למה רץ, ועל מה רץ? ויהי כראות " :שואל רש"י

. אמרו חז"ל: "פסיעה גסה נוטלת "עשיר הוא ועינו נתן בממון
ם", וזהו אשר שואל רש"י, למה רץ ועל מה ממאור עיניו של אד

רץ? הלא עיניו עלולות להיות כהות מחמת הריצה! והתשובה 
היא: עיניו נתן בממון, כל כך היה להוט אחר הממון, עד שהיה 
מוכן לתת עיניו עבור הממון, ואפילו את אליליו זרק מן הבית 

, עבור הממון, כמו שכתוב ואנכי פיניתי הבית, מעבודת אלילים
כך היא דרכם של "הלבנים למיניהם" שהם מוכנים לוותר על 

 גופם ועל אליליהם עבור הממון. 
 )אמרי חן(

 

 "וירץ העבד לקראתה" )כד, יז(
אליעזר לא סמך על הניסים שראה בדרכו לקבוע בוודאות שזו 

ווכח שהיא ימתאימה להיות אשה ליצחק, אלא ביקש סימנים לה
מים ומרן הגרי"ז זצ"ל הגאב"ד אמנם בעלת חסד ויש בה יראת ש

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

ין אם היא יראת שמים יהזיווג, אלא צריך עוד לבחון ולברר הענ
וצדקנית במעשים, וכמו אליעזר שלא סמך, אלא בחן את רבקה 

 )טעם ודעת( . לראות צדקותה
 

"וירץ העבד לקראתה ויאמר הגמיאיני נא מעט 
 מים מכדך" )כד, יז(

יש להבין, מדוע עתה המעיט אליעזר מן הסימנים שהתנה 
 בתחילה?

הנה, בתחילה אמר "ואומר אליה הטי נא כדך ואשתה", ואילו 
עתה הסתפק ב"הגמיאיני", שהיא לשון פחותה משתייה, ועוד 

מים". זאת ועוד, עתה לא עמד על כך שתטה הוסיף ואמר "מעט 
 את כדה להשקותו, כפי שהתנה בתחילה. מדוע?

יש לומר, שראה אליעזר שהמים עולים לקראתה, וזהו סימן 
מובהק שאין היא מבנות הכנעני, אלא מזרע קדוש כאברהם. 
עתה עלה בלבו של אליעזר החשש שמא לא תעמוד בתנאים 
שהתנה בתחילה, ויפסיד אותה. לכן המעיט בתנאיו ככל 

 )אור החיים( האפשר, כדי שיוכל להשיגה בנקל. 
 

 הם אנכי" )כד, לד("ויאמר עבד אבר
פעם אחת נזדמן לעיירה אחת החפץ חיים. נכנס אל בית הכנסת 
וישב אל שולחן בפינה והחל ללמוד. איש לא הכירו ואף הוא לא 

שבת לאחר תפילת ערבית ניגש אליו ליל סיפר לאיש מי הוא. ב
אחד מבעלי הבתים שבעיר, וביקש להזמין אותו אל ביתו 

ואמר בפשטות: אני החפץ  לסעודת שבת. קם רבי ישראל
מדוע לא גילית עד עכשיו לאף אחד  - נבהל האיש - חיים...  רבי

מי אתה?! ענה החפץ חיים: עד עכשיו לא הייתה כל סיבה לגלות 
זאת, ואילו עכשיו נחוץ הדבר. מדוע הדבר נחוץ? תמה האיש. 
השיב החפץ חיים: כאשר לבן הזמין את אליעזר לאכול, השיב 

אברהם אנכי, ובכך התכוון לומר, דע לך שאני נזהר אליעזר: עבד 
כל הזמן  - סיים החפץ חיים – מאוד בכשרות מזוני... כך גם אני

אני נזהר ומונע את עצמי מפרסום, אולם כאשר מזמינים אותי 
לסעודה מוכרח אני לגלות את זהותי, כדי שלא אכשל חלילה 

 במאכלים שיש בהם פקפוק בדבר כשרותם... 
 

 עבד אברהם אנכי" )כד, לד("ויאמר 
על פי רוב שדכן חוטא בקצת דברי שקר והגזמה, ומתוך שאיפתו 
לקרב את שני הצדדים זה לזה הוא ממציא סיפורים שלא היו ולא 
נבראו. לכן אליעזר השדכן הכריז: דעו, עבד אברהם אנכי, ואיש 

 מאנשי אברהם אינו דובר שקר. 
 

ל ידה "ותאמר שתה אדוני ותמהר ותורד כדה ע
 ותשקהו" )כד, מו(

אמרה היא  -כנגד מה שאמר אליעזר "הגמיאיני נא מעט מים" 
 "שתה", כלומר, כחפצך. 

רבקה לא רצתה שיטרח אליעזר  -"ותמהר ותורד כדה על ידה" 
לא  -לשאת בידו הכד לשתות, לכן מיהרה להורידו. "ותשקהו" 

רק שלא טרח לשאת את הכד, אלא היא קרבה את הכד לפיו, 
 די שלא יצטרך להטות את הכלי. כ

ומדוע לא אמרה מיד "גם לגמליך אשאב" אלא עיכבה את דבריה 
 עד לאחר שהוא עצמו סיים לשתות?

יש לומר, כי גם דבר זה נעשה על ידה מתוך חשבון ומחשבה של 
יתה אומרת כך מיד בתחילה, היה אליעזר ממהר יצדקות. אם ה

טרוח להשקות הגמלים. לשתות, כי הוא יודע שהיא צריכה עוד ל
אבל כאשר לא הזכירה את השקיית הגמלים, חשב אליעזר 
שזוהי כל טרחתה של רבקה, לכן שתה בנחת לאטו ולא נחפז 

 לסיים. 
 )אור החיים(

 

"ויאמר אחיה ואמה תשב הנער אתנו ימים או 
 עשור אחר תלך" )כד, נה(

 ךפירש רש"י: "ובתואל היכן היה? הוא היה רוצה לעכב ובא מלא
ת במאכל וובמדרש רבה מובא שבתואל נתן סם המו והרגו".

אליעזר, בא מלאך והפך הקערות. ולמה רצה בתואל להרוג את 
אליעזר? אלא, הדין הוא: אדם ששלח שליח לקדש לו אשה ומת 
השליח בדרך אסור השולח בכל הנשים שבעולם, שמא קידש לו 

זר, שליחו אשה והן קרובותיה. ולכן רצה בתואל להרוג את אליע
של יצחק, כדי לאסור על יצחק כל הנשים שבעולם, ולא יהיה לו 
יורש וממילא הוא ובניו ירשו אותו. ואליעזר חשש לכך ולכן לא 

 )חמדה גנוזה(  רצה לאכול עד שיגמור את השידוך. 
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 קח הצעיף ותתכס" )כד, סה(י"ות
אל הרה"ק ר' מרדכי מבילגורייא זי"ע )יום פטירתו כ"ה 

, נכנס פעם איש אחד שאשתו לא התנהגה בדרכי מרחשון(
הצניעות, והשיח לבו לפניו שאין פרנסתו מצויה לו, אמר לו 
הגה"ק אם תבטיח לי שמהיום תקפיד בביתך על דרכי הצניעות 
וקיום תורה ומצוות כראוי, מבטיח אני לך שמכאן והלאה תהיה 
 הברכה שרויה בביתך ופרנסתך תעלה לך בניקל, וסיים דבריו:

קח הצעיף ותתכס'. צעי"ף יוהרי זה מקרא מפורש, דכתיב 'ות
הוא ראשי תיבות ע'מך י'שראל צ'ריכים פ'רנסה, 'צעיף' הרומז 

 לפרנסה, תבוא על ידי 'ותתכס' שתלך בצניעות. 
 )סיפורי צדיקים(

 

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

מפרש רש"י, סיפר לו ניסים שנעשו לו שקפצה לו הדרך 
 ושנזדמנה לו רבקה בתפילתו. 

השאלה: מילא שהתפלל לפגוש את המשודכת של יצחק, זה 
דבר "אשר עשה", אבל זה שקפצה לו הדרך מה זה קשור לדבר 

 "אשר עשה"?
מספרת שרבא שמע איש פלוני  )דף יח(התשובה: הגמ' במו"ק 

יבה של פלונית שתסכים להינשא לי. מתפלל: רבש"ע תן בל
אמר לו רבא, אל תבקש כך. כי אם היא ראויה לך אז היא לא 

שמט ממך ואם היא לא ראויה לך אז מה לך ולצרה זו. לא שמע ית
אותו פלוני לעצתו והמשיך להתפלל, נענה, ונשא אותה לאשה. 
לאחר זמן שמע רבא את אותו אדם מתפלל מקירות ליבו: 

 עולם או אותה. הקח אותי מירבש"ע, או שת
 מרמסביר החתם סופר בשם רבו בעל ההפלאה, שזה מה שנא

בברכות ח' שכאשר נשא אדם אשה היו שואלים אותו "מצא או 
האם "מצא אשה מצא טוב" או "ומוצא אני את האשה  - מוצא"

 מר ממוות". 
ופירוש הדברים: באמת תמיד "מצא אשה מצא טוב"! ולמה? כי 

  מה' אשה לאיש.
האיש פועל בתפילתו להשיג אשה פלונית  - אבל אם "מוצא אני"

מסוימת, ובאמת היא אינה בת זוגו ואינה מתאימה לו, אזי תהיה 
 היא לו מרה ממוות. 

לכן, מזה שרבקה נזדמנה לאליעזר על ידי התפילה, זו אינה ראיה 
ע"י  - שהיא המיועדת ליצחק, כי אולי זה בגדר "מוצא אני"

 תפילה, ואז חלילה זה יהיה "מר ממוות". 
אבל מזה שקפצה לו הדרך, משמע שדרכו רצויה ואז ברור שזה 

 בבחינת "מצא אשה מצא טוב".
  

"ויבאה יצחק האהלה... ותהי לו לאשה 
 ויאהבה" )כד, סז(

, שזכה להתארס בשעה טובה עם בת 28מעשה בבחור כבן 
מועד החתונה, החל  ישראל כשרה. והנה, מספר שבועות לפני

הבחור להרגיש רגשי חרטה מהשידוך, עד שחשב בליבו לבטל 
את החתונה... פנה אפוא לרבו, הגאון הצדיק רבי שלמה וולבה 
זצ"ל, והתלונן 'כל השידוך נכפה עלי מחמת לחץ... אני כלל לא 
שלם עמו, כי איני מרגיש שום זיקה רגשית לכלה'... אמר לו הרב 

ניין חמור מאוד של ביזיון נורא לבת ישראל וולבה, שיש כאן ע
באם השידוך יתפרק לפתע, ובפרט כשכבר נקבע מועד החתונה; 
אך מאידך, איך אוכל לכפות עליך להינשא עם אחת שאינך רוצה 
בה כלל, אולי בכל זאת יש כאן סיבה קצת מוצדקת... הרב וולבה 

ן מר -הפטיר, שעניין חמור כזה יש להגיש לפני פוסק הדור 
הגרי"ש אלישיב זצ"ל. התקשר הרב וולבה אל אחיינו, הרה"ג ר' 
בן ציון קוק שליט"א, ממקורבי מרן הגרי"ש, וביקש להיכנס 
בדחיפות עם הבחור אל רבן של ישראל, ולשמוע את חוות 
דעתו. ואכן, נכנסו אל הקודש פנימה, והציעו את הבעיה. וכיצד 

לו: 'אם היית יודע הוא פנה אל הבחור ושא -הגיב הרב אלישיב? 
שאין כלה אחרת בעולם חוץ ממנה, היא זאת היחידה שאתה 

האם גם אז לא היית מתחתן איתה, או שמא היא  -יכול למצוא 
כל כך דוחה אותך, שאפילו אם היית יודע שאין אחרת, גם אז לא 
היית נושא אותה לאשה?...' השיב החתן: 'אם הייתי יודע שאין 

. אמר לו הרב אלישיב: 'דע לך שאתה לי אחרת, הייתי מסכים'
אכן במצב הזה. מבחינתך אין אחרת בעולם מלבד ארוסתך!... 

המשיך מרן זצ"ל והסביר  -ומדוע אין לך אחרת חוץ ממנה?' 
'כי בת ישראל אסור לבייש; אם חלילה תבטל את  -לחתן 

השידוך ותבייש אותה, אתה יודע במה זה כרוך?... וממילא אין 
  ך להתחתן איתה!...' לך אחרת ועלי
 )ופריו מתוק( 

 

"ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם 
 מתנות" )כה, ו(

. הסביר רבי מאיר שפירא "שם טומאה מסר להם"רש"י: 
מלובלין: אברהם אבינו חשש שבני הפילגשים יעשו כל מעשה 
רע במסווה שהם בני אברהם, ויכשילו את העולם ויגרמו 

מסר להם אפוא שם טומאה, היינו, טבע לאנדרלמוסיה רוחנית. 
עליהם את חותם הטומאה, ומעתה יהיה ברור לכל העולם מי ומי 

 . הם. אברהם יצר בכך הפרדה ובהירות בין טומאה לטהרה
 

 "שמה קבר אברהם ושרה אשתו" )כה, י(
הרבי מקוצק היה מתרעם על ההולכים אל קברות הצדיקים 

שכבר אינם שם עוד. אחרי בבית העלמין של לובלין והיה אומר 
פטירת הרבי ר' בונם מפשיסחא, ביום ההילולא הראשון, נסע 
הרבי מקוצק לפשיסחא. בהגיעו לשם פגש את רבי יצחק מוורקי 
ואמר לו: לא באתי ליום ההילולא של רבנו, אינני איש של קברות, 

  אלא ידעתי שאתה תהיה כאן ובאתי לפגשך.
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