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 סגולה לאריכות ימים –קניית קבר בחיים 

ֶכם ְואֶ  (ד)כג,  ֶכם ְתנּו ִלי ֲאֻחזַּת ֶקֶבר ִעמָׁ ב ָאנִֹכי ִעמָׁ ה גֵּר ְותֹושָׁ ְקְברָׁ
נָׁי ִתי ִמְלפָׁ  .מֵּ

 רבינו ארחותמביא מס' אות רכז( להרב יעקב פיש שליט"א ) בס' והארכת ימים    
שאומרים שקניית קבר  ,ל"זצ יעקב הקהילותשאמר רבינו  עמ' קח(  ד"ח)

 דולה בספר וכןואיפה זה כתוב איני יודע.  ימים לאריכות סגולהזה 
 ממרן הגרח"ק שליט"א שכך אומרים. מביא ע("ש עמוד) ומשקה

 לו להכין מחויב אדם איןש שכתב:)יו"ד שכ"ו אות ג'(  והעיר משו"ת חת"ס   
 יודע איננו כי וגם ,לנפשו פורענותא אינש מקדים לא כי בחייו צרכיו
 ה.יתי מובילין רגלוהי להיכן

את  ומעולם מאז ידעש ה"ע אבינו אברהםראיה לזה מ החת"סוהביא    
  .לפניו מוטל שמתו עד לזה פנה ולא המכפלה מערת קדושת

 למסוכן בריא בין מחלקש (ה"ס ט"של' סי ד)יו" השולחן ערוךוראה ב    
)סי' קי"ד(  בשו"ת ריב"שעי' ו. לשטן פה תפתח אל ןכמסו הוא אם דדוקא

 (ב"ל' סי ח"ח) עבדי ישכיל ת"ושו (א"נ' י)ס החי לנפש וןובשו"ת צי

 

 סמכים להוראה שהולכים להתפלל במערת המכפלהנמנהג ה

י )כג,יט(      ן ְוַאֲחרֵּ ר כֵּ בַּ ם קָׁ הָׁ ה ֶאת ַאְברָׁ ת ֶאל ִאְשתֹו שָֹׁרָׁ רַּ ה ְמעָׁ  שְֹדֵּ
ה לָׁ ְכפֵּ מַּ ל הַּ א ְפנֵּי עַּ ְמרֵּ ן. ְבֶאֶרץ ֶחְברֹון ִהוא מַּ  ְכנָׁעַּ

 ז("תש טבת ג' עיתון שעריםמ)מביא )על ירושלמי ברכות ד: ד"ה א"ל(  בס' עלי תמר      

 הספרדים לעדת הראשי ל הרבזצ" אוחנה נסים בנימין הרב בשם
 בירושלים. שנתגדל בחיפה

 לקברי נוסע היהלהוראה  סמךנ שכל מנהג היה שנה שישים שלפני    
 תקלה לו תקרה שלא עליו שימליצו מהאבות לבקש בחברון האבות

  כ."ע בהוראה

 ,אבות קברי על נשתטח שכלב ד(")ל בסוטה מקורו זה שמנהג וכנראה   
 וכמו מרגלים, מעצת שאנצל רחמים עלי בקשו העולם אבות להם אמר

 בטחו כן ,ידו מתחת תקלה תצא שלא האבות קברי על נענה שכלב
 תקלה להם תארע שלא האבות בקברי בתפלתם בה' שיענם המוסמכים

  בהוראה.

 חבריו השפעת תחת יפול שלא נענה שכלב שכשם גם בזה ונכלל   
 שיגשימו הם גם יענו כן והשקפותיו בדעותיו עצמאי וישאר המרגלים

 הדרך. מן יטו ולא השקפתם לפי בהוראה דעתם

 

 

 

 

 

 

 

 בת פלוני לפלוני רק בארץ ישראל

ה ְוַאְשִביֲעךָׁ  )כד,ג(     י' בַּ ִים ֱאלֹקֵּ מַּ שָׁ י הַּ ָאֶרץ וֵּאלֹקֵּ ח לֹא ֲאֶשר הָׁ ה ִתקַּ  ִאשָׁ
ֲעִני ִמְבנֹות ִלְבִני ְכנַּ ב ָאנִֹכי ֲאֶשר הַּ  ְבִקְרבֹו. יֹושֵּ

: "וטעם אלהי השמים ואלהי הארץ, כי בת פלוני באבן עזרא כתב   
 לפלוני בארץ מן השמים".

הביא את דברי האבן עזרא כניסיון למצוא )ברכות ח.(  במגדים חדשים   
"בת פלוני מקור למה שמביאים בשם חז"ל, שמה שמכריזין בשמים 

 לפי מעשיו. אבל בחו"ל הכל לפלוני", זה רק בארץ ישראל,

מן השמים",  – בארץשכתב האבן עזרא, "בת פלוני לפלוני וזה    
]וכתב שם שאינו  אין הכוונה כאן בארץ, אלא כוונתו בארץ ישראל. 'בארץ'

 מוכרח כלל[

בשם המקובלים, )ברכות שם( על העין יעקב  בענף יוסףזה מובא  חידוש    
ם דפוס ונציה שכרוז בת שכתב: ראיתי ברמזי)פ' ויצא(  זרע ברךוכן בס' 

 פלוני לפלוני אינו אלא לנשואי א"י.

)לרבי חזקיה פלויט זצ"ל תלמיד מרן החת"ס, ברכות שם( ובליקוטי חבר בן חיים    

שכתב לו הגאון מו"ה הלל ליכטנשטיין זצ"ל לפרש לפי זה מה מביא 
היו שואלין את הנושא אשה מצא או מוצא, [ ארץ ישראל]במערבא ש
היו שואלין אותו, אבל בחו"ל שהכל  'בת פלוני לפלוני'דווקא בא"י שש

לפי מעשיו, היו מכירין בו שאם הוא צדיק אין צריך לשאול אותו על 
 זיווגו.

שכתב לו מו"ה יצחק מלבנא בירושלים עה"ק, לבאר לפי"ז  ומביא   
אמר רבי יהודה אמר שמואל הלכה נושא )כט:( דברי הגמ' בקידושין 

ילמד תורה, ור' יוחנן אמר ריחיים בצווארו ויעסוק  אשה ואח"כ
בתורה, ולא פליגי הא לן הא להו, ופי' רש"י דלבני בבל נושא אשה 

 ואח"כ ילמד תורה, ולבני א"י ילמוד תורה ואח"כ ישא אשה.

 ,לפלוני פלוני בת שמכריזין המזל פי על ווגםישז ישראל ארץ דבני   
 אחרי יוכלו אם יודע דמי ,אשה לישא כ"ואח תורה ללמוד צריכים

 דזווגם בבל בני כ"משא ,במזלם יפול מה יודעים דלא ללמוד הנישואין
 כל ללמוד דכוונתם דכיון ,קודם אשה לישא יכולים הם מעשיהם פי על

  . ללמוד ויוכלו כזה זווג יקבלו בטח חייהם ימי

     

 תשלום עשרה זהובים למי שגרם לחברו לברך ברכה

ִאיש ֶנֶזם זָׁ  )כד,כב(     ח הָׁ ִלים ִלְשתֹות וִַּיקַּ ְגמַּ ֲאֶשר ִכלּו הַּ ב בֶ וְַּיִהי כַּ ע הָׁ קַּ
ם לָׁ ב ִמְשקָׁ ה זָׁהָׁ רָׁ ל יֶָׁדיהָׁ ֲעשָׁ י ְצִמיִדים עַּ לֹו ּוְשנֵּ  .ִמְשקָׁ

 יהודה רבינו הרב מורוממביא )ח"א הל' כיסוי הדם סי' שצ"ט(  באור זרוע   
לתת לה את הצמידים לשם מתנה,  ל, שאליעזר לא התכוין"זצוק חסיד

אלא אמר אליעזר בלבו, שרבקה גרמה שבזכותה הוא עתיד לברך את 
ה', וכמו שאמר לאחר מכן: "ויאמר ברוך ה' אלוקי אדוני אברהם", 
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שהברכה לכך יש לו לתת לה עשרה זהובים שכך קיבל מאדונו אברהם 
 שוה עשרה זהובים.

אשם הנזם על אפה" חסר י', , שבסיפור המעשה נאמר: "ווהוכיח כן   
להודיע שאותה השימה לא היתה לשם מתנה אלא לפירעון שכר 

 הברכה.

)חולין פז.( שמכאן הוא המקור לדין האמור בגמרא  וכתב האור זרוע  

 עשרה ליתן גמליאל רבן וחייבו ,וכסה חבירו ובא ששחט באחד מעשה
ינה של יסוד הענין שברכה שוה עשרה זהובים מקורו מהנתש .זהובים

אליעזר לרבקה, שנתן אליעזר לרבקה תשלום על הברכה שגרמה לו 
 לברך את ה'.

הביא את דברי האור זרוע, וכתב )ב"ק צא: ד"ה וחייבו(  התורת חיים    
 דינרין עשרה קאמר ולא זהובים עשרה גמליאל רבן נקט דלכך שנראה

 משקלם". זהב "עשרה דכתיב המקרא לשון דנקט משום סלעין, או

 בחצרך יום טוב "כי)פז,יא( לפרש לפי"ז את הפסוק בתהילים ומוסיף    
 חצרות נקראות כנסיות שבתי אלהי", בבית הסתופף בחרתי מאלף

 בבית הכנסת ברכות מאה יום בכל לברך מחוייב שהאדם ולפי הקודש,
 בין הברירה לאדם נותנין היו ואלו אחד, ליום זהובים אלף עולה ושכרן

 הבא, לעולם ברכות מאה שכר לבין הזה בעולם מזומנים זהובים אלף
 כן, אינו שהוא המשורר ואמר זהובים, אלף לקחת בוחר שהיה פשיטא

בבית הכנסת  אחד ביום שמברכין ברכות מאה שכר בעיניו טוב כי
 .מאלף" בחצרך יום טוב וזהו שאמר "כי זהובים מאלף

שטעם עשרה זהובים הוא סי' ע"ב(  )סוף פ' החובל ב"ק וראה בים של שלמה   
 תשלום אינו זהובים' די זה דשכר כתב)חולין פז.(  ובחי' חת"ססוד הגנוז, 

 .בה ישוו חפציך כל - שהרי חלילה הברכה על ולא המצוה על לא

 בדיוק בשמים שכר לו יש מצוה אותה ממנו שחטפו מי באמת אלא    
 נחשב עשאה ולא ונאנס מצוה לעשות דחישב, המצוה הוא עשה כאילו
 ושיעורו, המצוה ממנה שנטלו על הצטער פ"שעכ אלא, עשאה כאילו

 .  זהובים' י כשיעור הוא זה שצער חכמים

אין ראוי להסתכל  \אליעזר הכיר ברבקה ע"י חכמת הפרצוף 
 בחכמת הפרצוף על ילד פחות מגיל י"ג שנים

ה ִהנֵּה (נאכד,)    ֶניךָׁ  ִרְבקָׁ ח ְלפָׁ ְך  קַּ ה ּוְתִהי וָׁלֵּ ֲאֶשר ֲאדֶֹניךָׁ  ְלֶבן ִאשָׁ  .'ה ִדֶבר כַּ

 אנשי ההם בימים כי והוא ',לפניך רבקה הנה'  האלשיך הק' כתב:    
 זיו אליעזר והנה ,בפנים הפכו או האדם כשרון מכירים היו החכמה
 בכל ומושל לאחרים מתורתו ומשקה ודולה לאברהם דומה איקונין

 ,בפרצוף מכיר היה הוא שגם ספק אין ,כמותו ביצרו מושל ,לו אשר
 שהיא ואחר ,בפניה הסתכל כלומר 'לפניך רבקה הנה' אמר כן ועל

 '. ולך קח' במקחך זכה חשובה

שהביא כן  מא(רבי יהודה מודרען זצ"ל פ' חיי שרה אות יב עמ' )ל וראה בס' פרי העץ   
שאליעזר ידע ע"פ חכמת הפרצוף שרבקה ליצחק, ומה שעשה ניחוש 

 "ובה אדע" )לעיל יד(הוא רק לערבב הס"מ. ובזה פירש את מה שנאמר 
 .שהכוונה בצורת פניה

 יקר אורבהרמ"ק כתב רבקה היתה אז בגיל שלוש, וראה מה ש והנה   
 .על הבטה בפרצוף של ילד פחות מגיל י"ג (קכז דף 'ח כרך 'ו 'סי 'ה שער יתרו 'פר)

 כאשר קאווד אלא בהם להסתכל ראוי אין ףהפרצו מתכח וז"ל:    
 קדושה רוח אין הנער שנים ג"י שעד מפני ,שנים ג"בי האדם נסיכ

 עליו בא תורה בדברי אם שמתנהג כפי ובא הולך אלא בו מתיישב
 בו מתיישב אינו אבל ,ממנו מסתלק והתול שחוק בדברי אם ,ומקדשו

 ,הקבועים בסימנים שפיטה אין ולכך', וכו למעלה דוקא ג"מי אלא
 רוח שינוי כפי משתנים שהם שפיטה יש קבועים בלתי בסימנים אמנם
 , ע"כ.שבו טהרה

 

אם  – "בן תשעים לשוחהספק של מרן הגרא"מ שך זצ"ל לגבי "
 מאההכוונה לתחילת תשעים או לסוף תשעים דהיינו גיל 

יו וַּיְַּרא וְ  (סג)כד,        ינָׁ ֶרב וִַּישָֹׁא עֵּ שֶָֹׁדה ִלְפנֹות עָׁ שֹּוחַּ בַּ ק לָׁ א ִיְצחָׁ ִהנֵּה וַּיֵּצֵּ
ִאים ִלים בָׁ  .ְגמַּ

 'בן( ה,כא )אבות שאמרו מהכותב: )שיר ב' אות ט'(  בשערי תשובה לרבינו יונה    
 לשוח כד,סג( בראשית)וכן שיחו.  ישפוך קב,א( )תהלים מלשון הוא לשוח' תשעים
 ויצא' שנאמר המנחה תפלת קןתי יצחקש ל"רז שפירשו כמו בשדה,
 עסקו כל להיות לו ראוי לתשעים שהגיע אחרי כי .'בשדה לשוח יצחק

 .יותבנפלאו ולשיח השם ובתהלות בתפלות

 זקנותו לעת ל"זצ שך הרב מרןמסופר ש בס' שימושה של תורה   
 האם ,ביתו מנאמני אחד את ושאל ,ונחלשים הולכים שכוחותיו הרגיש

 בן'באבות  המשנה בדברי שנסתפק ספק על ראיה לו להביא יוכל
 תבשכ כשם זה לגיל הכניסה לתחילת הכוונה האם, 'לשוח תשעים

  .למצוות ג"י בן דוגמת הזמן לסוף או ,לחופה ח"י בן לענין ם"הרמב

 תשעים בן כי כתב יונה רבינו כי ונענה ,מינה נפקא למאי הלה ושאל   
 אחרי כי ,שיחו ישפוך' ה ולפני יעטוף כי לעני תפילה מלשון הוא לשוח

 ולשוח' ה ובתהילות בתפילות עסקו כל להיות לו ראוי לתשעים שהגיע
 .בנפלאותיו

 תורה בדברי העיון מאד לי קשה לאחרונה כי ,בזה הסתפקתי ולכן    
 בקשיים לי עולה בסוגיא עיון וכל עלי כבד וראשי כלים וכוחותי הואיל

 הגעתי כבר התשעים שנות לתחילת שהכוונה נאמר אם ומעתה ,מרובים
 אם אבל'. לשוח' מצות בכך ולקיים תהילים לומר אני ויכול זה לגיל

 .עדיין לכך הגעתי לא הגיל סוף הפירוש

 יעשה מה הזמן לסוף שהכוונה למסקנה שנגיע יהא ולו הנשאל תמה    
 ממנו נבצר וכך כך ובין כעדותו עליו כבד העיון והלא ,הישיבה ראש

 .העיון בעומק בתורה לעסוק

 מעל להתאמץ עלי אז אני מחוייב אם השאלה מה השיב ומרן    
 החיוב פטור אין עוד כל ,הקשיים כל למרות בעיון ולהתייגע לכוחותי

 להבין שיצליח עד עצמו לכפות האדם ועל ,היתר הוראת כל בלא בתקפו
 תירוצים, ע"כ. בלא ולהשכיל

מרן ראש הישיבה דמו"ר  מרגלא בפומיהיש בנותן טעם להביא מה ד   
)על סידור הגר"א לרבי יצחק מלאצאן זצ"ל פי' שיח יצחק את הגרח"פ שיינברג זצ"ל 

בחוקיך'  נשיחעל מה שאנו מתפללין 'בשכבנו ובקומנו  בתפילת ערבית( 
לשון שיחה הוא הדיבור הנפלט מפי האדם בלא כוונה, ור"ל שכ"כ ש

שלנו תהיה בחוקי  השיחהיהיה רעיוננו דבוק בהתורה עד כי גם 
 התורה.

 

 

 


