
 
  

  

 "וה' ברך את אברהם בכלמאמר "
ה:בפרשתינו  רָׂ י ש ָׂ י ַחּיֵּ נֵּ ְ ים ש  נִּ ָׂ ַבע ש  ֶ ה ְוש  נָׂ ָׂ ים ש  רִּ ה ְוֶעש ְ נָׂ ָׂ ה ש  אָׂ ה מֵּ רָׂ י ש ָׂ ְהיּו ַחּיֵּ  בקש מתנמנם, והצבור ודורש יושב היה עקיבא רבי ובמדרש )פנ"ח פ"ג( ַוּיִּ

' וכ' ק על ותמלוך' וז' וכ' ק שחיתה שרה של בתה בת שהיתה אסתר תבא אלא מדינה, ומאה ועשרים שבע על ךשתמלו אסתר ראתה מה אמר, לעוררן,
של מדינות, וצריך להבין הקשר בין שנות חיי שרה לבין מלכות אסתר, וכן צריך להבין )ובדרך צחות רואים אנו בדברי המדרש הזה שכבר בתקופתם ' וז

 ר ראש הישיבה(.התנאים התנמנמו התלמידים בשיעו
וביאר הרה"ק בעל החידושי הרי"ם זיע"א, שעל ידי חיותה של שרה אמינו ובכל עבודתה אשר מילאה את תפקידה בחיים קיבלה את שכרה בזה שבת 

 בתה אסתר תמלוך על עוד מדינה ועוד מדינה, עוד עיר ועוד עיר.
רה עוד מדינה שתמלוך בה בת בתה, נמצא שעל כל חודש קיבלה עוד מחוז, ועל וזה בא רבי עקיבא ללמד לתלמידיו, שידעו שבכל שנה ושנה קיבלה ש

ינו יכול כל שבוע קיבלה עוד עיר, ועל כל יום עוד שכונה, ועל כל שעה עוד בית, וללמדינו בא שאסור לו לאדם להפסיק אף שעה קלה בעבודת הבורא, וא
שמפסיק מעבודתו, והוכיח אותם רבי עקיבא שבל יתנמנמו באמצע לימודם ואל יפסידו  לדעת כמה בניינים ורכוש הוא מאבד ומפסיד במו ידיו על ידי

 משכרם הגדול.
 מה לחטא' כ כבת' ק בת לעצמו נדרש אחד שכל לך לומר וכלל כלל בכל שנה נכתב וברש"י על הפסוק הנ"ל מביא את דברי המדרש, ואלו דבריו: לכך

כולן שוין לטובה, ע"כ, וצריך להבין דבריהם  –ליופי, ובד"ה שני חיי שראה ' ז כבת' כ ובת חטא בלא' ק בת אף עונשין בת אינה שהרי חטאה לא' כ בת
מהו המעלה בזה, הרי מדבריהם משמע שכשהיתה בת ק' היתה כבת כ', ובת כ' כבת ז', והרי עבודת האיש הישראלי הוא לעלות מעלה מעלה בדרגות 

 ומד אלא להיות בבחינת הולך, ובהשגות בעבודת ה', ולא להישאר בבחינת ע
"ל אלא יש לפרש בדבריהם שאכן שרה עלתה במדריגות עליונות, ובכל עבודה ועבודה נתעלה יותר ויותר, על פי דברי המדרש בתחילת מאמרם הנ"ל וז

תמימים, ע"כ, ששרה אמנו  שנותם ךכ תמימים שהן כשם ,(לז תהלים) תהיה לעולם ונחלתם תמימים ימי' ה יודע שנה, מאה שרה חיי )פנ"ח פ"א(: ויהיו
 ע"ה כל שנותיה וימיה היו תמימים, ומילאה את תפקידה בשנות הק', כמו שמילאה תפקידה בשנות הכ', והיינו עשתה את העבודה המוטל עליה ואת

היתה במדריגה הזה מ"מ אז גם תפקידה בגיל הזה כפי השגותיה לאחר כל ההתעלות והמדריגות, כמו שעשתה בשנות הכ' לחייה, ואף שאז עדיין לא 
 .באותה גיל ובאותה שנה מילאה את תפקידה ואת העבודה המוטל עליה

ים וַ בהמשך הפרשה  מִּ ּיָׂ א ּבַ ן ּבָׂ קֵּ ם זָׂ הָׂ ּכֹּל ה'ְוַאְברָׂ ם ּבַ הָׂ ַרְך ֶאת ַאְברָׂ הגיד  -הרה"ק החידושי הרי"ם זיע"א  –אא"ז מו"ר ז"ל , ובספה"ק שפת אמת מביא: ּבֵּ
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 בעי"ת לייקווד יצ"וע"י חברת מבקשי השם 

 

 תשע"ז חיי שרהפרשת 

שהביא עמו כל ההארות שהי'  ,בא בימים ,פי'בשם הזוהר הקדוש 
, לו בכל יום דבר מיוחד שנברא עליו וכשמת הביא עמו כל הימים

עכ"ל, והוא שאברהם אבינו מילא את תפקידו בכל הימים אשר חי 
בא בימים כמו שאומרים ובידו כל הימים שלא  בעולם, וזה שאמר

 הלכו לריק.
א בשם זקינו הגאון רבי וסיפר הגאון רבי אברהם לישינסקי שליט"

זצ"ל, שפעם ביקר גאון אחד בעיירה נידחת וטייל מילר אביגדור 
בבית החיים אשר בעיר, והתפלא מאוד לראות את כל המצבות 
חרוט עליהם בן כמה היה הנפטר, ועל אחד כתוב בן כ"ט שנה היה 
במותו, ובמצבה השניה בן ל"ג במותו, וכן על זו הדרך היו רוב 

העלמין, ובתמיהתו הגדולה פנה אל זקני העיר  המצבות בבית
לשמוע האם היה מגיפה בעיר או מה פשר הדבר הזה אשר כולם 
נפטרו בגיל צעיר כ"כ, ענה לו זקן אחד, שבאמת כולם נפטרו בגיל 

 ברכת מזל טוב
ען הזולת, שלוחה בזה לידידינו הנעלה, מסור בלו"נ למ

ובפרט למען חבורתינו, אהוב על המקום ועל הבריות, 
 ה"ה

 שליט"אדוד אליהו שפיצער מוה"ר 

 שמחת הברית לבנו הנולד לו למז"ט רגלל
ויה"ר שיזכה לראות ממנו רוב נחת דקדושה, מתוך בריות גופא ונהורא 

 .מעליא, הרחבת הדעת וסייעתא דשמיא בכל מעשיו, אכי"ר



 
  

 
 
 
 

רים על כל ימיו של האיש שיבה וזקנה, אלא המנהג כאן במקומינו הוא שלאחר אריכות ימיו ושנותיו של האדם יושבים חברי החבריא קדישא ועוב
לראות האם מילא את תפקידו בעולם, ורק הימים אשר מילא בעבודת ה' מצטבר לחשבון השנים אשר חורטים על גבי המצבה, שהרי השנים אשר 

 לא עשה חיל בעבודת הבורא הלכו לריק ואינם חיים, ולכן חרוט על המצבות בן ל"ג ובן כ"ט וכו'.
עד  –ובגירסאות הקודמות היה כתוב גם  –פני אמירת התהלים, הנוסח הוא ואל תקחנו מהעולם הזה קודם זמנינו בתפילת היהי רצון שאומרים ל

מלאות שנותינו בהם שבעים שנה לתקן בהם את אשר שחתנו, ובספר פנים יפות )בפרשתינו על הפסוק בא בימים(, ומתמה האם זקן למעלה מבן 
על זו הדרך שבוודאי כל אחד מתפלל ומעתיר על אריכות ימים ושנים עד מאה ועשרים, אלא לב יודע שבעים האם לא יאמר תפילה זו, אלא מבאר 

 מרת נפשו, ולכן מבקשים מהשי"ת שיאריך ימינו כדי שנוכל למלאות לפחות שבעים שנה בעבודת השם שהיא עיקר ותמצית החיים.
להתעורר מפעם לפעם להארה והתעוררות, ואז נתפעל האדם מזה ומתחיל  ובשפת אמת פי' בעוד דרך מהו בא בימים, והוא, שדרך כל אדם ואדם

ף בעבודת ה', אבל בדרך העולם לאחר זמן נתיישן אצלו ההתעוררות ואינו מתעורר עוד ע"י הארה זו, משא"כ אברהם אבינו בא בימים היינו שהתאס
ע בו בגוף ובנפש, וזהו ואברהם זק"ן זה שקנה שקנה את כל ההארות אצלו ונשארו אצלו לעולם כל ההתעוררות וההארות שהיה לו בכל הזמנים ונטב

וההתעוררות להיות קנין נפשו ונתדבק בו לעולם שלא לשכחו כלל, אלא להיפך מיד כשהיה לו התעוררות לקח את ההתעוררות לקנין עולם וכמו 
שצריך האדם מיד לעשות חפץ לאחר שמקבל  –אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ שאמרו בשם הרמב"ן על הפסוק בשיר השירים 

 התעוררות והארה כדי שיחזיק אצלו ההתעוררות למשך זמן ולא יכבה לאחר זמן. 
רכוש גדול, וא"כ והרה"ק מקלויזנבורג זצוק"ל אמר פעם בדרך צחות על הפסוק ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל, ופשוטו שהיה לו 

אברהם , וכמו שאמרו )יומא כח:( היה לו לאברהם ישיבהמובא בדברי חז"ל שמהו הקשר לאברהם זקן וכי מאחר שזקן הוא צריך רכוש גדול, אלא 
 , ולכן היה נצרך לרכוש גדול כדי להחזיק את כל הישיבה.האבינו זקן ויושב בישיבה הי

מביא ה' דרכים בספרו ברכת פרץ , והגאון הסטייפעלער בעל הקהילות יעקב זצוק"ל לאחזת קבר בכסף מלא יתננה לי בתוככםבתחילת הפרשה, 
שלא רצה לקבל מתנה מעפרון כמו שלא רצה לקבל המתנה ממלך  א.לבאר למה התעקש אברהם אבינו לשלם עבור חלקת הקבר אשר קנה לשרה, 

ן לו עפרון את חלקת האדמה בלב שלם ובמתנה גמורה ונמצא ששרה קבורה במקום שאולי לא ית ב.סדום, ולא יאמר עפרון אני העשרתי את אברהם, 
ו( אל , וכתוב במשלי )כג, חסר כתיב בגימטריא עין רע -עפרן  שלא רצה לקחת מעפרון מפני שהיה רע עין, וכמו שכתב בעל הטורים, ג.שאינה שלה, 

להיות מחוייב הכרת טובה לעפרון, וכמו שאומרים משמו של הגאון הבריסקער רב שלא רצה  ד., ופי' אל תאכל לחם מעין רע, תלחם את לחם רע עין
שפחד אברהם אבינו שלאחר שיקח את המתנה יחזור בו עפרון  ה.זצוק"ל שהדרך הקלה ביותר להכיר טובה הוא לשלם בכסף מלא עבור הטובה, 

 מהמתנה, וכמו שמצינו אצל לבן הארמי שחזר בו כל העת.
מביא מהזוה"ק )פרשת תרומה דף קכח( שמבאר שם באריכות שצריך האדם להדר אחר המצוות ולשלם עליהם בכסף מלא, ובספר משחת שמן, 

 שאז נעשה המצווה בשלימותו, ולכן הידר אברהם במצוות הקבורה לשלם בכסף מלא כדי שייעשה המצווה בשלימותו.
ת לבקר את החולים בבתי החולים, ופעם קרא למשמשו שרוצה הוא לצאת ומספרים על הרה"ק רבי יהודה'לע מדז'יקוב זצוק"ל שהיה דרכו ללכ

לית, לדרך, חשב הגבאי להזמין טעקסי שהרי הדרך ארוכה היא, אבל רבי יהודה'לע אמר לו שרוצה הוא לקיים את המצווה בגופו ולכן ילך את הדרך רג
סי, לפליאת המשמש הרי קרובים אנו למקום ובתחילה הרי לא רצה בהגיעם בקרבת מקום לבית החולים ביקש רבי יהודה'לע מהמשמש שיזמין טעק

 הרבי לקחת טעקסי, ענה לו הרבי כי עד עכשיו קיימתי את המצווה בגופי, ועכשיו ברצוני לקיים את המצווה בממוני גם.
 –נו קיבל ארץ עשרה עממין ובספר ומתוק האור מפרש באופן אחר למה לא רצה אברהם לקבל את החלקה אלא בכסף מלא, ומבאר שאברהם אבי

וקיבלם כנגד עשרה נסיונות שנתנסה בהם, והרי אחד מן הנסיונות הוא  –שבעה בכיבוש ישראל את ארץ כנען, ושלשה עתידים לירש בביאת הגואל 
 קבורת שרה שהיה צריך לקנות חלקת קבר עבורה.

הריני גר, ואם לאו אהיה תושב ואטלנה מן הדין, והיינו, אם תתנו לי את  אם תרצו –ובזה מפרש גם את דברי רש"י בפסוק ד', גר ותושב אנכי עמכם 
 חלקת השדה במתנה הרי חסר נסיון אחד ואם כן צריך לקבל רק ארץ תשע עממים ואם כן הריני גר אצלכם, אבל אם תתנו לי בכסף מלא אם כן תושב

 עממין. אני ואטלנה מן הדין הרי עמדתי בכל עשרה נסיונות ומגיע לי כל העשרה
ונסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק לפי שע"י בשורת העקידה שנזדמן  -לספוד לשרה ולבכתה  ,מבאר שבע -ויבא אברהם  בפסוק ב' מבאר רש"י,

שכוונת השטן היה שלאחר מיתת שרה יחזור בו אברהם ופירוש העולם הוא , ע"כ, בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט פרחה נשמתה ממנה ומתה
ה ונמצא שלא עשה את המצוה בלב שלם, וכמו שמתפללים אנו והסר שטן מלפנינו ומאחרינו, שאל יבוא השטן לפני המצווה להפריע מנסיון העקיד

 בקיום המצווה, וכן לא יבוא לאחר המצווה באמתלאות שונות שנחזור מקיום המצווה.
יב( שמע כא, )בדברי רש"י בפרשת וירא מצינו הרי "י אלו, שמואלביץ זצוק"ל שהקשה על דברי רשרבי חיים אבל מאבי ז"ל שמעתי בשם הגאון 

, ע"כ, וא"כ האיך לא יכלה שרה לעמוד בנסיון העקידה, לאחר שאברהם ויצחק )בקול רוה"ק שבה( למדנו שהיה אברהם טפל לשרה בנביאות -בקולה 
כוחות לעמוד בזה, ולאברהם ויצחק היה מיועד הנסיון ולכן שלאחר שהקב"ה נותן הנסיון לאדם נותן לו גם הרבי חיים עמדו בנסיון הזה, אלא מבאר 

מן קיבלו גם הכוחות לעמוד בזה, אבל לשרה לא היה מיועד הנסיון ולכן לא קיבלה את הכוחות לעמוד בזה, והשטן הגיע בפתע פתאום לאמר לה שנזד
ימת שבאה נסיון לידו כי בוודאי קיבל את הכוחות בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט, מיד פרחה נשמתה, וללמדינו בא שצריך האדם לדעת כל א

 העליונים לעמוד בזה, ויכול הוא לעבור את זה.
 .אבותינו ונזכה למלאות את ימינו ושנותינו בעבודת ה' וביראתו, וכך נזכה לזקנה ושיבה ולעמוד בנסיונות הזמן הבאים ומתרגשים לבוא, ולהתקרב לדרך
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