
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תשע"ז'(  )שנה ה גליון רי"א  
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ויהיו חיי שרה מאה שנה וגו' שני חיי שרה, וברש"י כולם 
.                                                                                    שוים לטובה  

ייה הצטערה שהיתה הולך בלי בנים, וגם מיטלטלת דלכאורה ברוב ימי חויל"ד 
ממקום למקום, ורק לסוף שנותיה הגיעה לקצת מנוחה, וא"כ האיך יתכן לומר 
על זה כולם שוים לטובה. וגם להלן בפרשה ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את 
אברהם בכל יל"ד בזה, דהאיך אפשר לומר בזה שהשי"ת מברכו בכל, כיון 

יו בתלאה ונסיונות, ומהו הברכה בזה. ובמדרש ]ב"ר פנ"ט ה[ שרוב שנותיו ה
איתא על המזמור ]תהלים כד[ מי יעלה בהר ה' זה אברהם וכו' ישא ברכה 
מאת ה' עד עכשיו היו הברכות נתונות בידי, מכאן ואילך הברכות נתונות בידך, 

לל וצ"ב הענין בזה. והנל"פ בהקדם מש"כ הגר"י ענגיל זצ"ל ]ציונים לתורה כ
כז[ על מה שאמרז"ל ]ברכות מג:[ מנין שמברכים על הריח שנאמר ]תהלים 
קנ[ כל הנשמה תהלל וגו, איזה דבר שהנשמה נהנה ולא הגוף הוי אומר זהו 
הריח עיי"ש. ובצל"ח שם האריך דלכאורה כל ברכת הנהנין ילפינן ]ברכות 

א מיוחד לה.[ דכל הנהנה מעוה"ז בלא ברכה כאילו מעל, וא"כ למה נצרך קר
לברכת הריח, וביאר הדבר דכיון דאמרז"ל ]פסחים כו.[ קול מראה וריח אין 
בהם משום מעילה, וא"כ מכיון שבריח לא שייך מעילה א"כ א"א לומר בזה 
דהוי כאילו מעל, ולכן הוזקקו לקרא דכל הנשמה וגו'. וכתב הגר"י ענגיל זצ"ל 

רבי פסחים דספק דיש בזה נפק"מ להלכה, בהקדם מש"כ המהרש"א בריש ע
ברכות להקל הוא דוקא בברכת המצות כיון דברכות אינן מעכבות, משא"כ 
בברכות הנהנין דהוי כאילו מעל ואסור ליהנות בלי ברכה, שפיר אמרינן 
דמעכבת. אמנם זהו רק בשאר ברכות הנהנין, משא"כ בברכת הריח דלא הוי 

ו מעכבת כמו מטעם כאילו מעל לפמש"כ הצל"ח, א"כ גם בברכת הריח אינ
.                                                                                                   ברכת המצות עיי"ש  

 

בזה אזכיר אגב דהנה ידוע מש"כ התוספתא ]ברכות פ"ד[ הנהנה  ובעמדי
ן בעוה"ז בלא ברכה כאילו מעל עד שיתירו לו כל המצות, וכולם דחקו להבי

הכוונה, ואפ"ל בפשטות דזה קאי על מי שהוא אונן ל"ע דאצלו הותר כל 
המצות, והוא גם פטור מברכות הנהנין, וז"ש דהנהנה בלא ברכה הוי כאילו 
מעל, אמנם כשיתירו כל המצות כשהוא אונן ל"ע הוא פטור גם מברכות הנהנין 

לא ברכה הוי והבן. והנה להסביר הענין מה שדימו חכז"ל דכל הנהנה מעוה"ז ב
כאילו מעל, יובן דהנה באמת ענין ההקדש והמעילה ביסודו' הוי גדר של 
הכנעה, שיודע ומכיר דמכיון שנקדש הדבר לגבוה א"כ לא הוי עוד אותו חפץ 
כמו שהיה מקודם, ואף שבחיצוניותו של דבר אינו ניכר כלום, ונראה כאילו הוא 

י, אבל לצד הרגשת ההכנעה אותו החפץ שהיה מקודם בלי שיהיה בו שום שינו
שבו להשי"ת הוא מבין שמכיון שנכנס בי גזא דרחמנא חל עליה קדושה 
מיוחדת ואם משתמש בו הוי כאילו מעל. ודומה לזה הוא בענין הברכה, שהוא 
נכנע להשי"ת ומבין שהכל מה שיש לו הוא מקבל מאת השי"ת, ואינו שלו 

ההכנעה הוא מברך להשי"ת בעצם כפי שנראה בעיני בשר, ומצד אותו הרגש 
.                                                                         בברכת הנהנין על הטובה שעשה לו  

מובן שפיר משארז"ל הנהנה מעוה"ז בלא ברכה הוי כאילו מעל, והיינו  ולכן
שהוא מצד אותו בחינה של הכנעה וכנ"ל. ולפי"ז מובן היטב מקראי קודש 

בזה דהנה בעניני הטוב שיש בעוה"ז, יתכן לפעמים שהוא רק טוב  שהתחלנו
המדמה, שנדמה לו שיש לו איזה טובה, והוא כשמפטם גופו בעניני עוה"ז 
שבשעת מעשה נדמה לו שהוא איזה בחינה של טוב, אבל למעשה אינו כלום, 
ורק שמגביר כח הגוף ומחליש כח הנשמה שגורם רעה לעצמו ח"ו. אמנם 

יתי הוא כשאדם יודע תמיד שהכל מה שיש לו בא מהשי"ת, וכמו הטובה האמ
שהסברנו לעיל דזהו ההכנעה האמיתית להשי"ת שיודע שהכל הוא ממנו 

.                    ית"ש, ועי"ז הוא דבוק תמיד בהשי"ת ומרגיש עצמו מאושר בחיים  
 

ה אברהם ושרה אף שהיה להם זמנים מתחלפים במשך ימי חייהם, והרב והנה
צרות ותלאות עברו על ראשם, אבל המה ידעו שהכל הוא ממנו ית"ש וממנו 
לא תצא הרעות, וכל התלאות הללו המה באמת חסדים, שבסוף דבר ישתלשל 
ממנו דברים מועילים, וכמו שאכן כן היה באחרית ימיהם שזכו להביא לעולם 

        .נשמת יצחק, שממנו השתלשל כלל ישראל כולו שזהו כל תכלית הבריאה
 

לפי"ז דבאמת היה כל ימיהם כולם שוים לטובה וכמש"כ רשיז"ל עה"פ  ונמצא
שני חיי שרה כולם שוים לטובה, דכשהאדם חי באופן זה הוא מרגיש תמיד 
טובת השי"ת עמו, וכן באברהם כשהוא אומר וה' ברך את אברהם בכל, הכוונה 

"ש וה' היינו שאברהם אבינו ידע תמיד שהשי"ת הוא עמו בכל דרכיו, וז
שהשי"ת האיר לו שירגיש תמיד שהשי"ת אתו' ועי"ז ברך את אברהם בכל, 
דבכל מה שאירע לו בכל ימי חייו, היה אצלו ענין של ברכה, כי ידע שהכל הוא 
מהשי"ת, ובזה יובן המדרש ועכשיו הברכות נתונים בידך, היינו אותן הברכות 

ק לחסדיו והוא עמו בכל אשר להבין ולהרגיש מהשי"ת, ובכל עניניו הוא זקו
ילך ימין ושמאל, שכפי מה שאמרנו, הוא הוא הברכה האמיתית, אותן הברכות 
נתונים מעתה לאאע"ה, שהוא ילמד לכל באי עולם להבין את זה, ולהשריש 

            .                                                                          הרגשה הלזו בכל יושבי תבל
 

בדרך זה יובן ג"כ משארז"ל ]ברכות לה:[ הנהנה מהעוה"ז בלא ברכה  ובלכתינו
כאילו גזל הקב"ה וכנסת ישראל, דהנה הסברנו דענין הברכה הוא שידע שהכל 
הוא מהשי"ת, ואף שלעיני בשר נדמה לאדם שאותו החפץ והמאכל הוא כבר 

אבל באמת אינו כפי שנראה ברשותו, ומה יוסיף תת כח אם יברך עליה או לא, 
בחיצוניות, רק צריכים להביט בעומק הדבר שיש חילוק גדול קודם הברכה או 
לאחריה. ובאמת מי שמביט בכל דבר רק בשטחיות ובחיצוניות הוא נכשל גם 
בגזל, כי הגזלן חושב דמהו החילוק אם אותו החפץ מונח אצל הבעה"ב או 

האדם נכנע להשי"ת ויודע שאם אצלי, הלא הוא אותו חפץ עצמו, אבל אם 
מונח צד איסור גזל על החפץ אזי הוא חפץ אחר לגמרי, עי"ז הוא יודע להזהר 
מן הגזל. וזהו מה שאמרו דהנהנה מעוה"ז בלא ברכה כאילו גזל וכו' דאותו 

ליהנות מן העולם בלא ברכה, הרגשה זו  ההרגשה של בלתי הכנעה המביאו
                                                                                   עצמה יביאנו גם לענין גזל ח"ו. 
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בענין זה, יש לעורר על מה שרואים ל"ע דיתכן אצל אנשים שנקראים  ובעמדי
שומרי תורה ומזלזלים בענין הגזל ל"ע, ובאמת זה מתחיל עוד בימי הנעורים 

של אחרים, ולגבי  שאין משרישים בקרב הלב גודל ההתחייבות לגבי ממון
החפצים של אחרים, וזהו הן בנוגע לדיני ממונות, וגם בנוגע לגזל מנוחה של 
אחרים, וכגון גזל שינה, שאינם מתחשבים באחרים כלל ועיקר, ועי"ז נעקר 
הרגש ההתחייבות שצריכים להזהר בכל מה שנוגע לאחרים, וככה זה הולך 

אין לו הגדרים וסייגים,  ומשתרש באדם עד שכאשר הוא יוצא לעולם המסחר
והוא הולך ומתדרדר ל"ע בענין זה עד שמגיע לגזל ממש בעו"ה, ובאמת שיש 
בזה סיבה נוספה דהנה בעוה"ר במדינתינו הדבר מזולזל מאד אצל אוה"ע, וזה 

מה שמובא בהקדמה לספר ואזכיר בזה גורם שנחלש הדבר גם אצל אחב"י. 
ל, שסיפר שבעיר מגורו באייראפא לב אליהו להגה"צ רבי אליהו לאפיאן זצ"

היה שם ביה"ח שאע"פ שהיה שם רופאים מעולים, עכ"ז כל מי שנכנס 
לביה"ח אף שריפאו אותו ממחלתו עכ"ז נחלה אח"כ במחלות אחרים ל"ע. 
ודרשו וחקרו בזה עד שהתברר שמכיון שבימים הקדמונים לא היה עדיין כל 

מחלות ]באצילן[ נשארו באויר אופני השמירה בנקיון, לכן זה גרם ששורשי ה
הבנין ונדבקו בכל הכותלים והחפצים שהיה בביה"ח ועי"ז זה עבר ל"ע לכל מי 
שנכנס בבית הזה, והוצרכו לסתור כל הבנין ולבנותו מחדש. וככה הוא גם 
בענינים רוחניים שהחולשה שיש באוה"ע במדינתינו הוא כמו עפידעמיע 

בעוה"ר. ולכן יש התחייבות גדול  שנמצא באויר וזה משפיע גם על אחב"י
להתחיל עוד בימי הנעורים, להשריש בלב גודל ההתחייבות והאחריות ליזהר 

.                                                                         מאד בכל דבר שיכול להזיק אחרים  
 

וחסרונן  בספר אהל יעקב כתב לבאר נוסח הברכה בורא נפשות רבות והנה
וכו' עפימש"כ בחובת הלבבות שהשי"ת סידר בעולמו הן באנשים פרטיים והן 
במדינות שלא יהיה לכל אחד בעצמו הכל מה שנצרך לו, כדי שאחד יצטרך 
להשני, וז"ש שהשי"ת בורא נפשות רבות, אמנם סדר הדברים הוא שלכל 

חי. ובזה  אחד יש גם בחינה של וחסרונן, והתכלית הוא להחיות בהם נפש כל
אפ"ל בביאור הכתוב ]זכרי, יד[ ולא יהיה כנעני עוד בבית ה"צ, ובפסחים ]נ.[ 
דרשז"ל על הפסוק, לא יהיה כאן עני. וצ"ב מהו השייכות של כנעני לעני. 
ולפימש"כ מובן היטב. דכנעני היינו סוחר וכמש"כ המפרשים שם, ותכלית 

זהו רק כשאין לכל  המושג של סוחר הוא למלאות החסרון מזה לזה. אמנם
יה לכל אחד מה שנצרך לו, אמנם בביאת המשיח כשיהיה עולם התיקון, ויה

ולא יהיה כאן עני, א"כ לא יצטרכו עוד לסוחר  ,אחד בעצמו כל מה שנצרך לו
שישלים החסרון מזה לזה, ונמצא שהדרש והפשט עולים בקנה אחד, ואנו 

אחד יהיה לעזר ולסעד  רואים מזה שהשי"ת ברא עולמו בתכלית ובאופן שכל
להשני, ולכן אדרבה צריכים להשתדל בכל אופן לשמור כל רכוש הן של עצמו 
והן של אחרים, כי גם בהתרשלות ברכוש עצמו יש בזה צד גזל שגוזל לאביו 
שיצטרך אח"כ לקנות לו חפצים אחרים, ועי"ז יתרגל בהרגשת החיוב בממון 

.                                                         יואחרים וזה יתלוה לו אח"כ אתו לכל ימי חי  
 

על מרן הגה"ק מצאנז זי"ע ששלח פעם מעות צדקה לעניים ע"י בנו  ומסופר
הגה"ק רבי אהרן הרב מקרייז זצ"ל, כשהיה עדיין קטן, והעיר לו הגבאי שאינו 

מו ח"ו נכון לשלוח ע"י קטן סכומים גדולים כאלו שיתכן שיקח מהמעות לעצ
וכדומה, והשיב לו הרה"ק מצאנז דאם הייתי חושד באחד מיו"ח שהמה 
עלולים לנגוע במה שאינו שלהם, הייתי טובע אותם בים עוד בקטנותם ל"ע, 
והרגשה זו צריכים להשריש בקרב הלב להתרחק מכל צד גזל או היזק במה 

וזק שאינו שלו, ואדרבה לעומת זה להשתדל לשמור ולהציל כל רכוש שלא י
ח"ו. ודברים הללו המה יסוד ביהדות, ואם מתרגלים להזהר בכל זה אזי טוב לו 

.                                                                                                                    בזה ובבא  
 
 
 
 

 

ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה וגו' וברש"י איתא 
ת ק' כבת כ' מה בת עשרים לא חטאה שהרי אינה בת ב

.                                                         עונשין אף וכו'  
 

בשו"ת חת"ס ]חיו"ד סימן קנה[ כותב דדבר זה דעד בת עשרים אינם  והנה
נענשים בבי"ד של מעלה לא נמצא בש"ס, ומה שנאמרו שיעורים הללו 

, דאז הוי עדיין לפני מ"ת, והכל אצלה כמצות שכליות וע"ז במדרשות על שרה
 נאמרו שיעורים הללו עיי"ש. והנה בכלי חמדה בפרשתן מביא להקשות על

מש"כ החת"ס דלא נמצא בש"ס, דהלא בפירוש איתא ]שבת פט:[ שאמר 
יצחק להשי"ת דל עשרין שנין דלא ענשית וכו, ועיי"ש שהאריך בזה, ומביא גם 

]סימן מט[ דא"כ מי שהוא פחות מבן כ' גם אינו יכול להביא קושית החכ"צ 
 חטאת, דכל מי שיש בזדונו כרת יש בשגגתו חטאת, ואם לא שייך כרת, כיון
דהוי עונש בי"ד של מעלה, א"כ אינו יכול להביא חטאת, ולחומר הנושא רוצה 
         ליישב דהכוונה שאין עונשים בפועל עד עשרים שנה, אבל אם לא שב על
     

 

 

 
 
 

החטא אזי מענישין אותו למפרע כשנעשה בן עשרים עיי"ש. ובכלי חמדה שם 
ם בבי"ד מסביר תירוצו של החת"ס דלאחר מ"ת נמסר הכל לבי"ד של מטה, וג

של מעלה פוסקים כפי הבי"ד של מטה, ולכן לגבי חטאת שפיר מחויב מקודם, 
אבל בנוגע לכרת שזהו עונש מלמעלה פועל השי"ת רחמיו לדון כפי משפטי 
הבי"ד של מעלה שאין עונשים עד בן עשרים עיי"ש באריכות. ואגב איידי 

נני להזכיר דאיירינן בזה שבבי"ד של מעלה פוסקים כפי הבי"ד של מטה, ה
בנידון זה מה שכתב בהקדמה לספר תכלת מרדכי להגאון המהרש"ם זצ"ל וזה 
לשונו, פ"א חלם לי בחוהמ"ס בהיותי ישן בסוכה שהייתי לפני הבי"ד של 
מעלה וראיתי שישבו כחצי גורן עגולה והביאו איש אחד לדין שעבר עבירה 

בים מיתה על עון שחייבים עליה מיתה בידי שמים, אלא שיש ב' דעות אם חיי
זה, והיו מיימינים ומשמאילים ונחלקו אם בספק פלוגתא של פוסקים יש 
לפטור בידי שמים דספיקא כלפי שמיא ליכא, והשטן היה עומד לשטנו, 
ושמעתי קול שאמרו נשאל לבי"ד של מטה, ושאלו אותי על זה והשבתי כי גם 

דחוף אותי באמרו בדיני שמים פטור, ושכן מבואר בכסף משנה, והשטן רצה ל
מה לך להתערב במשפט בי"ד העליון, ואמרתי פסוק יגער ה' בך וגו' וגם כי 
הלא נשאלתי ונדרשתי לאשר שאלוני ועוד דברים, ויצא הפסק לפטרו, ואיקץ 
ולא זכרתי מקום שבכסף משנה אי, איפוא הוא, והאיר היום והלכתי לבית 

                                                                                    .                                    וחפשתי
 

שכן הוא בכ"מ פט"ז מה, פסולי המקדשים ה"ט וכו' ויען דליכא מידי  ומצאתי
דלא רמיזא באורייתא וכו' שמתי אל לבי די"ל דרמוז במ"ש פ' מקץ וכסף 

מים וגו, עכל"ק. עכ"פ הדרינן משנה קחו בידכם וגו' וקל שד"י יתן לכם רח
לקמייתא חשבתי שאפשר לומר בזה בהקדם משארז"ל ]עירובין יג:[ שתי 
שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה אי נוח לו לאדם שנברא אי לא וכו' נמנו וגמרו 
וכו' וכתב שם במהרש"א דמש"כ נמנו וגמרו היינו שמנו המ"ע והל"ת ומכיון 

וב מאד לחטא, ולכן גמרו דנח לו שלא שהל"ת רבו על על המ"ע א"כ הוא קר
נברא עיי"ש. והנה החיד"א בספרו פתח עינים ]שם[ מביא בשם הרר"י דענין 
השתי שנים ומחצה שנחלקו, היינו שהמחלוקה הוא רק על שתי שנים ומחצה 
בחיי האדם, והיינו דהנה אמרז"ל ]יומא לח:[ כיון שיצאו רוב שנותיו של אדם 

והנה ימי שנותיו של אדם שבעים שנה ונמצא דרוב  ולא חטא שוב אינו חוטא.
שנותיו הוא ל"ו שנים, ומכיון שאמרז"ל דל עשרין דלא ענשית וכו' נחסר כבר 
מן החשבון עשרים שנה, ונשאר רק ט"ז שנים. אמנם אף שלא חשבינן 
העשרים שנה הראשונים לחטא, אבל לעומת זה יש לחשוב הששה שנים מאז 

כנס לשנת העשרים לזכות, ]כפי מה שכתב הסמ"ע שנכנס לשנת י"ג ועד שנ
חו"מ סימן ל"ה דשנת העשרים היינו כשנכנס לשנת העשרים[ כיון שמצותיו 
מתקבלים לזכות אבל חטאיו אינם נחשבים, וא"כ אין בזה מש"כ המהרש"א 
שיש ריבוי של הל"ת על העשה, ולפי"ז יכולים לגרוע מהחשבון עוד ששה 

.                   מחציתו. ובעשר שנים הללו יש לגרוע שנים, ונשאר רק עשר שנים  
 

שאמרז"ל ]שבת פט:[ שאמר יצחק להשי"ת דל מיניה חציו דצלויי ומיכל  וכמו
יצחק  ובית הכסא, א"כ נשאר רק חמש שנים, שבאותן חמשה שנים אמר

ונשאר על חשבונו של האדם רק שתי שנים  ,להקב"ה פלגא עלי ופלגא עלך
נחלקו ב"ש וב"ה אי נח לו שנברא או לא עיי"ש. והנה אנו רואים ומחצה, וע"ז 

מזה שיש מציאות אצל האדם שיתכונן בתחילת שנותיו להתנהג כהוגן, וזה 
יועיל לו אח"כ לכל ימי חייו ומובטח לו שלא יחטא. ואף שאין הכוונה שיש בזה 
הבטחה גמורה שלא יחטא, ובודאי שאם הוא מביא עצמו בפועל לחטא, אזי 

  .                                                                        הוא מגרה יצה"ר בנפשו ח"ו וחוטא
 

כפי שמסופר בשם החפץ חיים זצ"ל שאמר לבאר משאמרז"ל  העניןאמנם 
]ב"מ פה.[ כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין התורה פוסקת מזרעו 

מחזרת על אכסניא שלה, דהכוונה בזה כמי שיש לו וכו, מכאן ואילך תורה 
אכסניא קבועה, שלכתחילה הוא פונה לאותה אכסניא, אבל אם הוא מוצא את 
האכסניא סגורה, אזי הוא עוזב את האכסניא והולך למקום אחר, וכן הוא בזה 
דמי שהוא נצר מטע משלשה דורות תלמיד חכמים, אזי התוה"ק פונה 

משתדל בזה אזי יש לו סייעתא דשמיא מיוחדת, אבל לאכסניא שלו, ואם הוא 
בודאי שאם ח"ו אינו משתדל בתוה"ק אזי התוה"ק עוזבת האכסניא ולא נשאר 
אצלו. וכן הדבר בענין זה דהכוונה שאם האדם משתדל בתחילת שנותיו שלא 

אבל זהו רק אם  עתא דשמיא ושמירה שלא יחטא בעתידיחטא אזי יש לו סיי
ו לחטא ועון, דבלי זה בודאי שיתכן ח"ו שימצא היצה"ר פתח אין לבבו פונה ח"

אצלו גם באחרית שנותיו. אבל עכ"פ יש התחייבות גדול להשתדל בשנות 
הבחרות להעמיד עצמו בהתנהגות נכונה ולשמור עצמו מכל חטא, ואף 
שלפעמים הדבר קשה מאד, כי לצד שאין שכלו מבוגר די צרכו, אינו מבין 

מתרגל בענינים כאלו שנראים אצלו כדברים קלים, ואינו  חומר הדברים, והוא
מרגיש שעי"ז הוא מתדרדר מטה מטה, והרגל נעשה אצלו טבע שני ח"ו. אבל 
עכ"פ אם משתדלים להתנהג כשורה אזי זה עולה לו בניקל יותר, כי סוכ"ס אינו 
מורגל ומושרש כ"כ בחטא ויכול לשמור עצמו בכל עניניו שיתנהג בדרך 

.      ישרה. ועי"ז הוא שמור באחרית שנותיו שלא יגיע ח"ו לידי חטאהטובה וה
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ר לומר דזהו הכוונה במשארז"ל בשרה אמינו שהיתה בת ק' אפשולפי"ז 
כבת כ' דאף שאה"נ דאם חוטאים ח"ו בתחילת שנותיו עד עשרים שנה, יתכן 
שמענישים אותו אחר העשרים למפרע וכמש"כ החכ"צ שהבאנו למעלה, 
אבל כאן הכוונה דמזה שראו אצל שרה אמנו שהיו כל שנותיה כולם שוים 

ה שום חטא ודופי באחרית שנותיה, מזה התברר לטובה, ולא נמצא אצל
שגם בתחילת שנותיה עד עשרים שנה היה אצלה בלי חטא, ומכיון ששמרה 
עצמה בתחילת שנותיה שלא תחטא, עי"ז זכתה לשמירה מעולה זו, להיות 
נשמר כל ימיה ושנותיה מחטא, כי ההכנה בתחילת שנות האדם זה מועיל גם 

ועון, וכדבר האמור. ויש מזה התבוננות גדול לאחרית ימיו לשמרו מכל חטא 
לבחורי חמד בתחילת שנותיהם שיבינו גודל ההתחייבות שמוטל עליהם 
לשמור כל צעדיהם בדרך הטובה, כי אח"כ כשמגיעים לשנות העמידה 
והזקנה אזי מתחרטים על מה שלא ניצלו שנות הנעורים בשלימות להתעלות 

תגברים על האדם הרבה נסיונות בתוי"ש, כי באמת במשך שנות החיים מ
בכל המובנים, ואם הכין עצמו בתחילת שנותיו שיהיה מבוסס על דרכי 

.                                  התורה, זה מתלוה אתו אח"כ אח"כ לשמרו מכל מכשול  
 

גדול יש ללמוד מדברי רש"י ז"ל שכתב בשרה אמנו שהיו שנותיה  ומוסר
ה שממש לא היה אצלה אף מחשבה אחת שלא כולם שוים לטובה, דהכוונ

כהוגן, דאם נמצא אצל האדם אף מחשבה אחת או דיבור אחד או פעולה 
יחידה שלא כהוגן הלא שוב אי אפשר לומר ששנותיו כולם שוים לטובה. 
ובעו"ה עוד יתכן ח"ו שמכל שנותיו יוכלו לקבץ יחד רק יום אחד שהיה 

לקי הטוב שעשה, ויחשבו הסך הכל לטובה, והיינו שיחשבו מכל השנים כל ח
של כל הדקות והרגעים שהתנהג בטוב יעלה מזה לא יותר מיום אחד, וזהו 
פחד נורא, ועיקר גדול הוא ללמוד בכל יום ספרי מוסר שעי"ז מתעוררים 

.                                                                   לתקן המעשים ולהתנהג בדרך ישרה  
 

מה שאמר מרן החת"ס זי"ע שביום שאינו לומד מוסר הוא מרגיש זאת  וידוע
בנפשו ואנן מה נעני אבתרייה. וכן כתב הרבי ר' יונתן זצ"ל בהספד על חמיו 
הצדיק ז"ל שמוטל חובה אף על כל בעה"ב ללמוד בכל איזה דפים מספרי 

ואם אין מוסר, וכותב שם שגם הוא לומד בכל יום עם תלמידיו בספרי מוסר. 
מרגישים חיות בלימוד המוסר צריכים להתבונן בזה ולמצוא דרכים ועצות 
לתקן זה' ולדוגמא שישתדל למצוא ספר מוסר המתאים ביותר כפי תכונת 
נפשו, יש אורחות צדיקים, חובת הלבבות, מסילת ישרים, וזה תלוי בכל אחד 

ר הוא כפי מצבו איזה ספר מעוררו ביותר, אבל עכ"פ עצם לימוד המוס
.                                                                    התחייבות גדול ואסור להתרשל בזה  

 
מה שאמר החפץ חיים זצ"ל לאחד, ששאל אותו אם הוא לומד בספרי  וידוע

שמירת הלשון, וכשענה לו הלה שאינו יכול לשמור בזה וע"כ אינו לומד, אמר 
שאף שנדמה לו שאינו יכול לשמור עצמו עכ"ז יש לו החפץ חיים זצ"ל 

ללמוד ההלכות וההתעוררות בזה, כדי שעכ"פ יתעורר עי"ז להתאנח על מה 
שאינו יכול לשמור את עצמו. וכן עי"ז שלומדים מוסר מתעוררים עכ"פ 
להתאנח על ההתרשלות בהנהגה נכונה, ויתכן שאותה האנחה ישמור אותו 

כי כן הוא בכל הדברים, שאם האדם חושב  ויעוררו להתגבר על היצה"ר,
בהתבוננות בכל התרשלות שיתכן שזהו נסיון מהיצה"ר ואם יתגבר עי"ז 
יתגבר כוחו הרוחני בכל הענינים, אזי הוא מתעורר להתגבר על ההתרשלות, 
אמנם אם אינו לומד מוסר ואינו מתאנח על מצבו בשום פעם אזי נדמה לו על 

חלי ולא מרגיש שהוא נופל בפח יוקשים ולכן  כל דבר שאין זה כלום, ולא
עורו נא התעוררו נא בכל הענינים להשתמש בשנות הבחרות להתעלות 

ובבא.         בתורה ויראת שמים, ואז בעזהי"ת יהיה טוב לכם בכל הימים בזה   
 

 
 
 
 

  .              ואברהם זקן בא בימים וה' בירך את אברהם בכל
 

ני חיי אברהם אע"ה מוצאים אנו שרוב ימיו שבע מתבוננים בסדר ש כאשר
רוגז ומכאובים צרת נמרוד נסיון הרעב הירידה למצרים ולקיחת שרה לבית 

בזרע פרעה ולאחר מכן לקיחתה לבית אבימלך ועד שנות זקנותו לא נתברך 
בירך את אברהם "בכל", אתמהה. ועד"ז לגבי  'בירך וא"כ היאך יאמר ע"ז וה

להלן ויהיו חיי שרה מאה שנה וגו' שני חיי שרה  ע"ה נאמר שרה אמנו
ופירש"י ז"ל כולן שוין לטובה, וכי מקרי חיים כאלו שרוב ימיה בצער 

המדומה וטוב  ומרירות כולן שוין לטובה. אמנם יש שני עניני טוב, טוב
אמיתי ונצחי. טוב המדומה הוא כגון אדם המתאוה למאכל, שאין בזה אלא 

והטוב שבו אינו אמיתי וקיומי, לא כן הטוב  וף,הכנעת הנפש ועליית הג
 הרוחני המאיר ומזכך את הנפש ומעלה אותו מעלה מעלה. ומשום כך בשרה

ו טובים ונעימים במובן הרוחני אף שבעצם סבלה     ששנותיה בודאי הי אמנו
      

צער ומכאובים לא נחשב זה לרעה כלל, אדרבה טובים ונעימים היו ימיה, 
וממנה נבנה ונתרקם כלל ישראל שנעשה לעם הנצחיו עד"ז יובן הנאמר אצל 
אאע"ה וה' בירך את אברהם בכל כי כל המאורעות שבאו עליו ראה בהם 

                                    .    הארתו וברכתו ית"ש אשר ממנו לא תצא הרעות כלל
 

"וה' בירך" שאאע"ה נתברך בהכרה זו של "וה'" לדעת כי הכל מאתו וז"ש 
יתב'. והיינו דאמרו חז"ל )ב"ר ל"ט י"א( עה"פ והיה ברכה, שא"ל הקב"ה 
לאברהם מעכשיו הברכות נתונות לך, כלומר כח זה ללמד דעת את העם 

ת"ש ניתן לו בזה' אחר שהגיע הוא בעצמו ל י-שיכירו וידעו כי הכל מתנת א
לידי מדה זו להאמין ולהכיר הכרה שכלית. וזאת היא עבודת האדם להכיר 
תמיד בטובות הנשפעות אליו מאת הבורא ית"ש, ולהודות לו על כל הטוב 
שהגיעו, כמו שאחז"ל )ברכות ל"ה.( כל הנהנה מעוה"ז בלא ברכה כאילו גוזל 

י שאינו מברך על הנאותיו חסרה לו ההכרה להקב"ה וכנסת ישראל, כי מ
האמיתית להעריך את הדברים שניתנו לו מן השמים. וממילא גם לא יבין 

.          וישכיל להעריך ולהחשיב את חפצי חבירו, כי אצלו הכל שוה באין חולק  
 

דימו חז"ל את הנהנה בלא ברכה כאילו גוזל להקב"ה וכנס"י, שאצל ומה"ט 
דל בין ממונו לממון חבירו. ובמדינתנו שההפקרות גדלה פי הגזלן אין כל הב

כמה בעניני ממונות, עד שנעשה הפקר ממש, יש להתעורר הרבה לחזק בדקי 
עון זה, כי השפעת הסביבה גדלה עד מאוד, ועוד יותר נשמע בזמן האחרון אצל 

חורנית אחינו בנ"י שומרי תורה ומצוות, שהתדרדרו וירדו עשר מעלות א
וכל השומע תצילנה אזניו מהאמין כיצד ומאין  עשים אשר לא ייעשולעשות מ

הגיעו אנשים שנתחנכו בצעירותם בישיבות לדיוטא תחתונה, והתמיהה קיימת 
והתבוננתי ונתתי אל לבי, כי שורש הרעה הזאת תחילתו בענינים קטנים אשר 
היצר מטעה את לבות בני אדם להקטין את העון והחטא, וממילא הזהירות 

ממון אחרים לא נחשב כעבירה חמורה, ובהמשך הזמן כאשר הרגל נעשה ב
טבע, נטשטשו הגבולים כ"כ עד שטחו עיניהם מראות ולהבדיל בין ממון צבור 

.                      ירחםלממון יחיד, ועבירה גוררת עבירה לחמורה שבחמורות, ה',   
 
 

ת הבין כי עניני ממונועצה היעוצה לשקוד על ספרי מוסר ויראה לדעת ול וה'
וכמו"כ עיקר ההצלחה בתורה היא רק ע"י  יסוד מוסד בקיום תורתנו הקדושה

תיקון המדות, שלולא זאת הרי נעשית לו התורה סם המות ח"ו, וענין זהירות 
.                                                    בכל הנוגע לבין אדם לחבירו תופס מקום בראש  

 
שבבית הרה"ק מקאצק זצ"ל הסתובבו אנשים רבים שהיו משתמשים  יסופר

בחפצי הבית ללא נטילת רשות, והמשמש התבטא ע"ז כי אין כאן כל חידוש, 
שמאחר שאין מפקח על עניני הבית נעשה הכל כהפקר, וכשמוע הרה"ק את 
דבריו תמה ואמר, מה זו הפקר, וכי מילתא זוטרתא מה שכתבה התוה"ק "לא 

יו הדברים נוקבים ויורדים לחדרי בטן, עד שנדמה כאילו חומת ברזל תגנוב" וה
מפסקת בין ממון הזולת שבמציאות א"א לנוטלו. כאשר רואים או מוצאים 
חפץ מונח על הארץ, אין להתעלם הימנו ולהשאירו מונח שם, אלא יש 

מראה בעליל כיצד נכשלים אנו בממון הזולת  להגביהו ולהניחו מן הצד, כי כ"ז
צמו, ואין לא חשיבות וערך כלפי חברנו, ובכלל זה יש להיזהר על ממון עול

.                                                                                                לפזרו לעניני הבל וריק  
 

שאמר רבינו החפץ חיים ז"ל, שכדי להרויח ממון דרוש השקעת זמן, וזמן  ע"ד
 ושו חיים, והאם כדאי לבזבז חלק מהחיים על דברים של מה בכך. שנינופיר

)נדה  מילי דנזיקין, ומובא בתוס' ( האי מאן דבעי למיהוי חסידא לקיים.)ב"ק ל
י"ז.( בשם הערוך לפרש הא דאיתא שם בגמ', לענין צפרנים שהשורפן חסיד, 

שמחמיר  לפי ששריפת צפרנים מזקת לאדם וכן כל דבר הבא מן האדם, וזה
לשרוף צפרניו בשביל חשש היזק לאשה מעוברת שתעבור עליהם ותפיל 
ולדה, נמצא שהוא מזיק לעצמו בשביל שמירת היזק הזולת, ומשום כך נקרא 
חסיד, ע"כ. הרי שהזהירות בצרכי הזולת היא מיסודות החסידות, והיא מדרכי 

כיו ולתקן ההצלחה בתורה ויראת ה', ואף אם יתעורר אדם לפעמים להטיב דר
מעשיו, ולא ישים על לבו להיזהר בממון אחרים או כל מילי דשייכי להזולת, 

.                                                                                                הרי העיקר חסר אצלו  
 

ם למה הדבר דומה, למי שרוצה לשמור נכסיו וסוגר את ביתו בבריחי משל
ומנעולים, ודלת ביתו נשארה פתוחה, הרי פירצה קורא לגנב כמו"כ העוסק 
בתורה ולומד סוגיות מסדר נזיקין, ומתעמק ומתיגע להבין דעת קדושים 
ראשונים ואחרונים, אך לא נגעו הדברים אל לבו כלל, עד שמחסרון התבוננות 

י"ל )ב"ק ג:( גורם לאחרים היזק בשגגה, לא הביאו הלימוד לידי מעשה, והרי קי
אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד, ובכלל עון גזל נכלל גזל שינה, שלא ניתן 
להשבון. והנזהר בצרכי הזולת, ואינו מזלזל בממון וחפצי חבירו, הוא יזכה 

.                                             להצליח ולעלות במעלות התורה והיראה והחסידות  

 



 

 

 
 
 
 
 

העעל"טפרשת לך לך המשך מ  
 

גמרי, והוא כי צעיר אינו מבין את דבר אחד אמר מרן זצ"ל, הוא נכון ל אבל
הזקן ממנו, כי אדם צעיר הרי אף פעם לא היה מבוגר, ועדיין לא עבר את 
הנסיונות שהזקן ממנו עבר, ולא שייך שיצייר לעצמו את חשיבת הזקן, וזהו 
הדבר היחיד מבין כל הכללים הנ"ל שהוא נכון לגמרי, צעיר אין לו הבנה של 

ה לו את זה, ולכן מצינו בגמ' )קידושין לג.( שר' יוחנן זקן, ואין לו אפשרות שיהי
קם אפילו לפני גוי זקן, שנקרא בגמ' סבי דארמאי, כי אמר כמה הרפתקי כבר 
עבר בחיים, ופירש"י מקראות וצרות וראו נסים הרבה ומופתים. אדם שחי 
ורואה דברים, הוא לעולם נעשה יותר ויותר חכם, ולכן יש לקבל מה ששומעים 

מבוגר, כי הוא יודע יותר ממני, ויש לי מה ללמוד ממנו, ולכן צריך  מאדם
.                                                              לכבדו, ואפילו אינו יהודי כל שכן זקן יהודי  

 

, "וממעלות השכל, שבו ישיג האדם כל מושגיו המוחשים וממשיך
יג את כל הדברים, בין המוחשים ובין והמושכלים", על ידי השכל יכול להש

המושכלים, לשניהם יש שייכות להשכל, כי אם לא ישתמש בהשכל, לא יעבדו 
אצלו החושים באופן שהם צריכים, למשל אדם שאינו בריא ואינו טוב לו 
מאכל מסויים, אם השכל לא יעבוד, לא יבין שמאכל זה אינו טוב לבריאותו, 

ראה מה שנעלם מחושיו הגשמיים מן הנראות", ועדיף שלא יאכל אותו, "ובו י
שכן הוא בכל המוחשים, שאם המוחשים היו עובדים לבד בלא שכל, אז היה 
האדם במצב מסוכן, אלא הכל בנוי על השכל, בין המושכלות ובין המוחשיות, 
והוא מביא דוגמא, איך המוחשות תלויות בהשכל, ורואים שעם השכל יש לו 

שרואה בחוש, "כנסיעת הצל", למשל הצל, רואים  לאדם עינים אחרות ממה
לפעמים ילד קטן שעושה צל על הארץ, והוא משתדל לרוץ אחריו ולחטוף 
אותו, העינים המוחשיות נדמה לו שרואה כאן איזה דבר שיש לזה ממש, אבל 
עם השכל אדם יודע שזה הוא רק צל, אין ממשות על זה, הרי שהשכל משנה 

טפה האחת מן המים בצור החלמיש", שאדם לא את המוחשיות, "ומעשה ה
יאמין שמים יכולים לעשות נקב באבן, כי זה אינו מובן במוחש, האיך זה 

.                                             אפשר, אבל באמת זה יכול להיות, והשכל מבין זאת  
 המשך יבוא בעזה"י.

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
      
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 וישא עיניו וירא והנה גמלים באים וגו'.  )חיי שרה כד סג(
 ותכהינה יצחק זקן כי ויהי[ א כז אשיתבר] כתיב ביצחק דהנה בזה אמרתי וכבר
 השמים נפתחו וכו' המזבח גבי על שכשנעקד איתא שם י"וברש וגו' מראות עיניו
, כ"ע עינו כהו לפיכך עיניו על דמעותיהם וירדו בוכים והיו השרת מלאכי וראו

 גמלים והנה וירא עיניו וישא[ סג כד שם] למעלה מצינו דלכאורה ב"צ אמנם
 דמכיון הכוונה אמנם, העקידה אחר היה שכבר אף חזי שפיר עיניוד והרי באים,
 ראה לא והלאה מאז הרי שמים, שערי כשנפתחו אלקים מראות לראות שזכה

(    . )ד"י ח"א כ"חעוד ראה לא ז"עוה עניני שאר אבל, לראות צריך שהיה מה רק  
 
     
 

 אולי לא תאבה האשה וגו'.  )חיי שרה כד לט(
רש על מה שפרש"י בפסוק ]בראשית כד לט[ ואומר אל ששמעתי לפ וכמו

וכתב שם אלי כתיב בלי וא"ו בת היתה לאליעזר  'אדוני אלי לא תאבה האשה וגו
עיי"ש. ולכאורה  'והיה מחזר למצוא עילה שיאמר לו אברהם לפנות אליו וכו

למה נרמז דבר זה עכשיו כשאליעזר סיפר הדברים לבתואל ולמה לא נרמז 
שדיבר אליעזר לאברהם. אמנם מובן כי אליעזר בעצמו לא ידע עד למעלה בעת 

הוא לצד הנגיעה שיש לו  'עכשיו שמה ששאל את אברהם אולי לא תאבה וגו
בדבר ורק עכשיו כאשר כבר לקח את רבקה וכבר ידע שלא יוכל ליקח את יצחק 

        )ד"י ח"א דף ס"ז( לבתו אזי נתוודע לו בעצמו כי שאלתו היה לסיבת הנגיעה.
 
 

 

 

 
 ~ סיפורים, ענינים ממרן זצ''ל, מהצדיקים אשר יומא דהילולא שלהם חל בחודש חשון ~

 
 
 
 

 
ואתם חשבתם עלי רעה אלקים חשבה  ו',לעבדים וג הננו לך ו',גם אחיו וג וילכו

ואפ"ל עפי"מ שכתב בספר ערבי נחל לבאר פסוקים . )פרשת ויחי(. לטובה וגו'
והטעם  ,ין מ.[ שלפעמים אדם נענש על מחשבה רעהאלו דהנה אמרז"ל ]קידוש

מסתברא כי מאחר שהשי"ת יודע מחשבות א"כ כך נחשב המחשבה לחטא כמו 
משא"כ בין אדם לחבירו ודאי שאפילו יחשוב לחבירו רעה כל מה , המעשה

כי מה מזיק מחשבתו אחר שעי"ז אין מגיע לחבירו  ,שגומל לו טובות אינו נענש
וזה לא  ,א"כ לא חטאו נגדו אלא במחשבה ,חשבה לטובה 'שהוז"ש שמכיון  ,נזק

וא"כ אצלו דהוי רק בין  ,וז"ש התחת אלקים אני ,הוי חטא אלא בין אדם למקום
(                                    . )דברי יונה ח"א פרשת ויחיאדם לחבירו לא הוי חטא כלל  

  
 של כוחו תשש מיד[ טז ורהתמ] ל"ז אמרם בביאור נחל הערבי כ"מש ידוע והנה

 ישראל כל ועמדו משה של אבלו בימי הלכות מאות שלש ממנו ונשתכחו יהושע
 דהכוונה' וכו במלחמה וטורדן לך אפשר אי לך לומר ה"הקב לו אמר להרגו

 כיבוש י"וע התורה עם מקושר י"א קדושת הרי י"א שכבשו המלחמה י"שע
 בפלפולו קנז בן עתניאל חזירןשה[ שם] ל"וכמשאז ההלכות לזכור יכלו הארץ

. התורה עם מקושרים קדושה של ז"העוה עניני דכל פ"ועכ ,בארוכה ש"עיי
)דברי יונה ח"א דף רל"ד(                                                                                               

  
בבשר  דם אי אפשיקדושים פרשה י( שלא יאמר א שאמרו חז"ל )ספרא ומה

 ומה אעשה ואבי שבשמים גזר עלי, מאריך חזיר, אלא יאמר אפשי בבשר חזיר
גמור שבודאי לא יתגבר עליו יצרו  בזה בערבי נחל )פ' שלח( שזה רק בצדיק

אדרבה צריך שיאמר שבעצמו  אם יאמר כן, אבל עד שהוא במדריגה זו ויחטיאו
שהרי האדם אינו תמיד  שת היצרבדבר, וזה יעזור לו שלא יפול בר אינו רוצה

ה'.                                                      המצוות רק מחמת רצון  במדריגה כזו שיקיים  
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 מלוקט על הפרשה מבאר תורתו של מרן זצ"ל

זצ"ל  ירחמיאל רבי דוד שלמה מסורוקא ב''רכ''ב חשון:   
יומא דהילולא חל ד' חיי שרה - נפטר תקע"ד  –בעהמח''ס ערבי נחל    

 

 

 לעילוי נשמת
 

 האי גברא יקירא זכה ושימש את כ"ק הרה"ק רבי אברהם שלום האלברשטאם
אדמו"ר מסטראפקוב זצ"ל בן הרה"ק בעל דברי יחזקאל משינאווא זי"ע,   

וגם זכה ושימש הרה"ק רבי אהרן ראטה זצ"ל בעל שומרי אמונים, ה"ה   
 

 

ע"המנחם מענדל פעלדמאן ר ב" אברהם צבי מוה''ר  
הבעל"ט שב"ק חיי שרהשחל  -נפטר כ''ה מרחשון תשס''ח   
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''מזל טוב''ברכת   
 

הגאון הנכבד, כש''ת, ה''ה מעומק הלב משגרים אנו בזה מזלא טבא וגדיא יאה לכבוד הרב  

 הרה"ג ר' דוד פערל שליט''א
 

  חתן דודי החשוב והמרומם כש"ת
 הרה''צ יעקב פנחס פעלדמאן שליט''א  

 מח"ס כיבוד אב ואם, קדושת השבת, קדושת המועדים,  ועוד
 

    ני"ואברהם יצחק נישואי נכדו/נינו הבה"ח רגל שהשמחה במעונו בל
 בן לחתנו/נכדו החשוב 

שליט"אמענדל וואלף טייטלבוים "ח ר' הרה  
 למז"ט ובשעטומ"צ

 

 
 

 יהי לרצון שירוו רב נחת דקדושה מכל יוצ"ח, בבריות גופא ונהורא מעליא,
ומשמחה זו ישפע שפע רב לכל בית ישראל, עם נחת לרוב, עדי שנזכה    

אמן. בל פני משיח צדקינו במהרה בימינולק  
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