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 מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים" )כג, א("                                                                                               
 "בת ק' כבת כ'". )רש"י(                              

לנעורים,  לזיקנה ישנן מעלות ויתרונות, כישוב הדעת, קרירות לגבי תאוה וכדו', מאידך ישנם מעלות ויתרונות גם                              
הנעורים של של הזיקנה וסוגי המעלות יחד,  היו שני התורה, שבשרהמספרת כאן  התלהבות, מרץ, זריזות וכדו'.כ                            .
 (אחד הגדולים)   של בת כ'... יותה בת ק', עדיין היו בה מעלותשל בת ק', ובה כבר חוננה במעלותבהיותה בת כ',  -                            .
 

 ויבא אברהם לספד לשרה" )כג, ב("

 )מדרש("מהיכן בא ? מהר המוריה". 
כשאברהם הספיד את שרה וביקש לספר את מעלותיה, הוא ציין את מעשה העקידה שהיה על הר המוריה, כי אם היא חינכה בן כזה, 

מאיזו נקודה בפרשת חייה  –וזהו שאומר המדרש: "מהיכן בא" להבין מזה עד היכן מגיעה מעלתה.  המוכן למסור נפשו מתוך שמחה, אפשר
מהעקידה שהתרחשה בהר המוריה. זה שימש לו  –על איזה פעולה התעכב במיוחד ? והתשובה: "מהר המוריה" נגש אברהם להספידה ? 

 הדרש והעיון()                                                                                                                              חומר להספד... 
 

 "ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה" )שם(

 "כ' זעירא". )מסורה(
במדרש כתוב שבתו של אברהם שנקראה "בכל" )כלשון הפסוק )כד, א(: "וה' ברך את אברהם בכל"( מתה עם שרה. ואפשר לומר שזה מה 

 ()בכורי אביב                      תה... שבאה הכ' הזעירה ללמד, כי "לבכתה" בלי הכ' יוצא "לבתה", דהיינו שבא אברהם לספוד לשרה ולב..

 "ויהי אחרי מות אברהם ויברך 
 אלקים את יצחק בנו" )כה, יא(     

 "נחמו תנחומי אבלים" )רש"י(.          
 

אלעזר מרן הג"ר  פקד אסון אתכשעוד התגורר בחו"ל, בחורף של שנת הת"ש, 
זצוק"ל, מנהיג עולם התורה בדור האחרון וראש ישיבת פוניבז', )זה  מנחם מן שך

, מרים רייזל, 14-הבטז' מרחשון התשס"ב(, בתו בת  - שנה לפטירתו 15עתה מלאו 
 נפטרה, והרב ורעייתו, הרבנית גיטל ע"ה, היו שבורים ורצוצים.

ק"ל, זצו חיים עוזר גרודזינסקירבים באו לנחם אז, וביניהם גדול הדור הג"ר 
שהעריך מאוד את הרב שך הצעיר וייעדו לגדולות. רבי חיים עצמו איבד את ביתו 
היחידה שנפטרה בהיותה בת שש עשרה, ולא הותיר אחריו שום צאצאים, ולמרות 

 שהיה שבור מאסונו הפרטי, מצא בגדלותו כח לנחם אחרים.
ם השניה, וכך סיפר הרב שך לימים: "זו הייתה תקופה קשה ונוראה, מלחמת העול

הנוראה שבמלחמות, עמדה בפתח, איש לא ידע מה ילד יום, והפחד והאימה היו 
גדולים. מאות ואלפי בני ישיבות, רבנים ושואלים, באו להיעזר ברבי חיים עוזר, שכל 
עולם התורה שנדד ונס ממקום למקום באימי התקופה היה על כתפיו, והוא היה טרוד 

א זמן לבוא ולבקר ביקור תנחומים אצל אברך למעלה ראש. לא חשבתי לרגע שימצ
אך רבי חיים עוזר היה עילוי בחסד בדיוק כמו שהיה עילוי  צעיר ולא ציפיתי לביקורו,

 בתורה, והוא הגיע לנחם אותי.
חצי שעה הוא ישב דומם ולא הוציא מילה, ורק כשעמד ללכת אמר: "לולא תורתך 

 ד תורה כדי להיות מנהיג הדור"...שעשועי אז אבדתי בעניי", והוסיף "צריך ללמו
בפעמים הבאות שנפגשנו אחרי האסון, התבטא רבי חיים עוזר באוזניי: "רבי שך" )כך 
כינהו בחיבה(, "לולא תורתך שעשועי אז אבדתי בעוניי", והיינו שנינו בוכים כשרבי 

אי אפשר לדמות כמעט את מידותיו של רבי חיים עוזר,  -חיים עוזר מגדיל בבכיה 
 שנשא בעול חבירו כל כך, עד שהיה בוכה יותר מבעל הצרה"...

 שמירת 

 עינים...  
 

בפתח הספר 'מעיל שמואל' על סדר 

שמואל נזיקין, שחיבר הגה"צ רבי 
, )גיסו של "לוקזצ אהרון יודלביץ

"ל(, כתבו בניו וקזצהגרי"ש אלישיב 

 בין היתר: יפרוסו ,תולדותיומ
התייתם בגיל רך מאביו  רבי שמואל

טרם הגיע למצוות גדל בבית ז"ל, וב

ורעייתו זכר אריה לוין הגה"צ רבי 

, שגידלוהו כבן ממש ,צדיקים לברכה
 לכל דבר. םביתוהיה כאחד מבני 

כעבור שנים אחדות, הציע רבי אריה 
לרבי שמואל את אחת מבנותיו, 

שישאנה לאשה, ענה רבי שמואל שאם 
הגמרא בקידושין  שכן ,כן עליו לראותה

ת שאסור לאדם לקדש אשה עד אומר
     וזאת אחרי כל הזמן שהוא שיראנה.

 ביתם כבן בית...ב . 
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 ז."התשעכה' חשון , 171ן גליו ,בס"ד
 .חלקים 6-ו 16:08המולד ביום ג', שעה 

 ע"הרבקה בת חיה לע"נ 

 

 

ות בישראל, שנקראו 'ערי נברכתא',    נקבע במגילת תענית )פ"ח( ליום טוב על ששומרון הוקפה חומה ונסמכו לה עיירות רב כה' חשוןיום 
 מבעלזא.מבולגריא, אבי האדמו"ר הנוכחי  ,רבי יששכר דב רוקח זצ"ל האדמו"ר הק', נפטר הגה"ק רבי מרדכי ב"ר התש"יכה' חשון ביום  //

 )מברכין( פרשת חיי שרה 
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 שלימות רוחנית -אברהם ושרה                   
 בפטירתקשה  סופג מכה אברהם אבינו                                   

       -תאמר אליך   אשר שרה אימנו, ש"כל                                 .

           יב(, שהיה טפל לה   )כא, שמע בקולה"                           .

 .בנבואה )רש"י(                                    .
"יודע ה' ימי מדרש רבה )נח(: כדברי , תשלימה רוחני הייתהשרה 

 זו שרה שהייתה תמימה במעשיה"." - )תהילים לז, יח(תמימים" 
"ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע  :פסוק )כג, א(בכן ו

"בת מאה כבת עשרים לחטא, מה בת עשרים  :אומר רש"י ,שנים"
 " !בת מאה בלא חטאלא חטאה שהרי אינה בת עונשין, אף 

 "ובת עשרים כבת שבע ליופי". -אולם רש"י מוסיף 
 , איזה שבח הוא מציאות היופי באימהות הקדושות ?ולכאורה

גם  - ואומר רבינו ירוחם ליבוביץ זצוק"ל, המשגיח דישיבת מיר
"יופי במושג שלימותה הרוחנית של שרה, כי דבר זה מעיד על 

התורה הוא ביטוי לשלימות", כי גם בגשמיותו של האדם 
מתבטאת ונראית הרוחניות שלו, ואם האדם שלם מבחינה 
רוחנית, גם כל אבריו הגשמיים מוכרחים להיות שלימים, והתורה 

 ויפה חיצונית ופנימית. ,אומרת ששרה הייתה נקיה מחטא
 

מבואר כ, רוחניתשלם היה , עמוד החסד ,אבינוהם אברבעלה, גם 
בין וב במידותיושלם  לאורך כל הפרשיות האחרונות. הוא היה

 הערה נפלאה: עודירוחם ליבוביץ  רבי מוסיףזה , ובאדם לחבירו
"ויקם אברהם מעל פני מתו וידבר אל בני חת"  :התורה אומרת

שכאשר אברהם הוצרך  ,)כג, ג(, מילת "ויקם" מלמדת אותנו
 ,התנער ,קם", הוא "לדבר עם בני חת על קבורת שרה אשתו

 כאילו לא היה מתו מוטל לפניו.
"הרי צריך הוא לדבר עם בני אדם, ומצד כבוד הבריות, וכותב: 

רחץ פניו,  רב בכיותיו הסיר מעליו כל דמעותיו,-הנה אחרי די
וצערו בקרבו טמן, דאגותיו בלבו שם, והיה כלא היה, כי הלא עם 
בני אדם הוא מדבר, ואין כבודם שידבר אתם ודמעותיו על לחייו, 
לדבר אתם והוא מייבב, אלא שלט ומשל על עצמו ורגשותיו, דיבר 

 אתם ופניו מסבירות ואף צוהלות, זהו כבוד הבריות".
= - = - = - = 

הם  ,היו הזוג המושלם ברוחניותאבותינו הקדושים,  ,אברהם ושרה
הם היו הכי  , והם יצרו את העם הנבחר,עולםפרסמו את האמונה בה' ב

שהיה נעלה  ,יצחק אבינובנם, ל טובים הכישורשים הראויים לכך, והם היו 
 ואף התייתר בהיותו עולה תמימה. ,יווקדוש כאבות

אברהם שתביא עם יצחק את דור ההמשך,  -בהגיעו לבחירת בת זוג ולכן 
משביע את אליעזר ההולך בשליחותו "לא תקח אשה לבני מבנות 

 ד(.-אשה לבני" )כד, גהכנעני... כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת 
הכנעני שמפני  ,מבנות לבן ובתואלאלא  ,בנות הכנענימ לא רוצה ברהםא

בבעיות חומריות כזימה ועוד היו פגומים  הכנעניםש הם זרע ארור, ומפני
בעיה עם כוכבים,  ובדיעאמנם  ואילו לבן ובתואל היו ,שעוברות בתורשה

ה ממעשע"י כך לא ילמד יצחק רק ובר בתורשה. )ועדבר  אך זה ,באמונה
 .(באריכות המלבי"ם, ע"ש - הכנענים או ממעשה לבן ובתואל

ומביא  ,הממלא שליחותו כראוי ,אליעזר, ואכן אברהם זוכה לעבד נאמן
צנועה ושונה מבנות עירה )רש"י האשה המושלמת ברוחניות,  ,רבקהאת 

, והיא המנחמת תוי, שחסדיה עולים בדיוק בקנה אחד עם ציפיכד, טז(
 .כי הממשיכה שלה )רש"י כה, סז( ,את יצחק אחרי מות אימו

ב חסדו ואמתו אשר לא עז -וכדברי אליעזר "ברוך ה' אלקי אדוני אברהם 
מוקם הבית הבא, הבית המושלם בחסד ה' וכך  מעם אדני" )כד, כז(.

 שראל.להמשך בניית התשתית לעם י

, אמר זצ"ל רבי אייזיק חריףגאון אחד התחצף ל משכיל 
רדנו מצנו ליזבנו כלו הרב ״שמך קלמן, ראשי תיבות 

 יאצנו״...נ
בתרועת ניצחון ״קלמן כותבים בקוף״ השיב המשכיל 

 ״על זה אמר רש״י ,״נו״ ענה הרב , ..״ו׳כיזבנו׳ זה בכף״.
 "... כ"׳בת ק׳ כבת  :חילת פרשת חיי שרהבת

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א
 

 )א( עניני הכנה לשבת                              
 

     שעל האדם ,האם יש חובות הכנה ?                                       
 להתכונן ולהכין לכבוד שבת ?                                         .

 

ספר וב ודאי שיש חובת הכנה לשבת. !                                     
היא מדאורייתא, ככתוב  ההכנהד ,)קדושין מא.( כתבהמקנה 

והכינו את אשר יביאו". ואין "והיה"  -"והיה ביום השישי 
 אלא לשון שמחה, מלמד שיש להכין צרכי שבת בשמחה.

ם דברים הטעונים וההכנה השלימה היא ביום השישי, אול
 תחילת ח"א( ,עחזו")הכנה רבה יעשה אותם ביום חמישי.      

)סי' רס"ב ס"א(: "יסדר שלחנו )"מערב שלחן ערוך כתב הו
קן כל עניני ויציע המיטות וית ,(משנ"ב –שבת לליל שבת" 

 כדי שימצאנו ערוך ומסודר בבואו מבית הכנסת". ,הבית
: "ויהיה שלחנו ערוך כל יום השבת" )וכונתו רמ"אומוסיף ה

(, "וכן המנהג ואין דרכי משה –שיהיה השלחן מכוסה במפה 
 לשנות".

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י: 

 יעקב פראנק - יטפרק ק 
 
 

 מלבד חששו שלא ימצאו אנשים ראויים
 ללכת אל האפיפיור ולנסות לפתור את

זצוק"ל שעד שימצאו האנשים  המשבר, חשש הג"ר יעקב עמדין
המתאימים, יצטרכו להמתין זמן רב עד שישיגו עזרה כלשהיא 

 מהממסד הנוצרי הקתולי.
כתב לפיכך נקט הגר"י ביוזמה מקורית, והוא הגיש לעולם הנוצרי 

פולמוס משכנע נגד הכזבים של הכת הפראנקיסטית, וכך הוא כותב 
תברך אלקי אבי, ועל ב'ספר שימוש': "מסרתי נפשי על קדושת השם י

תורתו ואמונתו השלכתי יהבי, והתגריתי מלחמה בכומרי ארץ פולין 
 בפרטות".

מלומד גרמני שהתפעל מתוכן כתב הפולמוס, תירגם אותו לגרמנית 
ופירסם אותו בכתבי עת מדעיים, ואכן דבריו של הגר"י התקבלו 

 באהדה בקרב חוגים מסויימים בחברה הנוצרית הגבוהה בגרמניה.
כל זה לא מיגר את הכמורה של פולין, "ארץ מאפליה" כלשונו אולם 

של הגר"י, ולא הביא לביטול מיידי של גזירת שריפת התלמוד הנוראה, 
ויהדות פולין נזקקה לנס, היהודים בקהילות רבות התכנסו בבתי 
הכנסת, נשאו תפילה בבכי, וכדברי הגר"י שם: "וגזרו תעניות הרבה 

פר יוצע לרבים, ותעל שועתם לשמים, וינחם ה' בכל הקהילות, שק וא
 על הרעה, ועשה אות ומופת גדול עצום מאוד".

היה סופו הנוראי של הארכיבישוף הצורר  ,הנס אליו התכוין הגר"י
 שגזר את גזירת שריפת התלמוד, וכך היה המעשה:

ידוע שם מקום שריפת כך היה  -שריפת התלמוד ב'באר המלח' ) 
ני העיר קאמניץ עד ערב השואה, זכר לחורבן, מסורת לבהתלמוד ב

של  (, שימחה מאוד את ליבוכפי שכתב הגר"ב עפשטיין בזכרונתיו
הארכיבישוף דמבובסקי, והוא החליט לחגוג את ניצחונו על היהדות 
בצורה מפוארת, כמריו ערכו בארמונו משתאות וחגיגות לציון 

 בזכות פועלו זה....המאורע, היללו אותו והבטיחו לו חיים ארוכים 
 

 ע"פ 'משיחי השקר ומתנגדיהם', המשך בשבוע הבא ב"ה()

  

 זיכוי הרבים... 

נתן בוקובזה  הרבמצעירותו, מסר מו"ר כבר 
זצוק"ל, את נפשו למען כלל ישראל, הן בריבוי חסד 

 והן בזיכוי הרבים והפצת תורה.
 מאשדוד, מספר: ,חיים ברבי הי"ור' גיסו של הרב, 

נו והתגוררלארץ הקודש "הורי ז"ל עלו מתוניס 
לית, זה לא היה מקום של תורה, ואנו בנצרת ע

 .בבני ברקבישיבות ובסמינרים נשלחנו ללמוד 
כשגיסי הרב נתן זצ"ל התארס עם אחותי, הרבנית 

 נהג כמווהחל להגיע לבית הורי, הוא לא  יעל תחי',
האנשים שאינם אחרים כלפי הסביבה, בהתרחקות מ

רב, שהיה אז צעיר לימים, בני תורה וכדו'. להיפך, ה
 , מוסר שיעורי תורהעם, והיה אוסף את הציבורירד ל

 ומחזק אותם, ומגדיל תורה ומאהיב אותה על אחרים.
הרב עשה זאת למרות שלא היה מוכן לוותר על קוצו 

רי הדת, זה לא מנע של יוד בעמידה על הקדושה וגד
  ממנו לצאת ולחזק יהודים יקרים רחוקים".
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