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  ""חיי שרהחיי שרה""פרשת פרשת 
  ].טו, כג[" ארץ ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך מה היא ואת מתך קבור"
כאשר הגיעה אליו , א"שליטהגאון יצחק זילברשטיין  ר"אמר בהתפעלות מו, "שאלה כזו עוד לא שמעתי מעודי"

לאחר . לפני כשבעים שנה נשא יהודי בפולין אשה ונולד לו בן : ומעשה שהיה כך היה. השאלה הנוראה הבאה
אך היהודי ובנו ניצלו על ידי נכריה שהכניסתם , האשה נספתה בשואה. פרצה מלחמת העולם השניה, הנישואין

, והנה אותו יהודי נשאר בבית הנכריה וחי עמה. תעודת הזהות שלה כאילו הוא בעלהלביתה ורשמה את האב ב
, ואילו הבן הראשון, ברחו בני הזוג מאימת הנאצים לאמריקה, לאחר לידת הבן. ל"רח, והיא ילדה לו בן נכרי

קיבל ,  הימיםביום מן, והנה. במשך שנים הקשר של אותו בן עם אביו היה רופף מאד .ברח לארץ ישראל, היהודי
יחד עם , הבן בוקש להגיע ולחלוק לפי צוואת אביו. ב אודות פטירת אביו"הבן היהודי הודעה מהערכאות בארה

את הממון הרב ביקש האב לחלק בין ! שהסתכם בסכום עתק של חמישים מיליון דולר, בממון הירושה, אחיו הנכרי
  . לכל בן עשרים וחמש מיליון-בניו שווה בשווה ' ב

וכאן נתקל בבן הגוי שהודיעו . וראשית כל התעניין בסדרי הקבורה, מיהר להגיע אל בית אביו', שהיה ירא ה, הבן
ויכוח סוער פרץ בין שני ! ליד אמו הנכריה, כי מתכונן עוד היום להביא את האב לקבורה בבית קברות של גוים

אך הבן הגוי לא , בשל היותו יהודי, )ומהסמוך לח(הבן היהודי תבע לקבור את המת בבית קברות יהודי . הבנים
  .עד שלבסוף הובא העימות להכרעת בית המשפט... ועמד על כך שיקבר לצד אמו, ויתר
ולתת חצי אפר לבן היהודי , לשרוף את גופת האב": פשרה" הוא הכריע כי יש לעשות -? השופט הערל" פסק"ומה 

  ). ג"ר' ד סי"ת חלקת יעקב יור"יעויין בשו, הגופהבחומרת איסור שריפת !... (ואת המחצית השניה לנכרי
הלא ירושה : לפתע עלה רעיון במוחו. ולא ידע את נפשו מרוב צער ודאגה, הבן היהודי נחרד לשמוע את פסק הדין

אם כל כך : "אלא שהלה השיב לו. וכך עשה. אציע לבן הנכרי חמישים אלף דולר עבור הגופה. גדולה נפלה בחלקי
וטול את הגופה , ן דולרתן לי את כל החמישים מיליו! אם כן תוותר על כל חלקך בירושה, בוד אביךיקר בעיניך כ

ניסיון גדול . הבן היהודי הבין שלא יוכל לקבור את אביו בקבר ישראל אלא אם כן יוותר על הירושה ..."!לעצמך
  ...?ו כדי לקברה בקבר ישראלויקבל במקומה את הגופה של אבי, האם יוותר על הירושה העצומה, עמד לפניו

למען תת , שלמעשה כבר זכיתי בה, האם מחובתי לוותר על הירושה העצומה: ר ונפשו בשאלתו"פנה הבן אל מו
כי כיבוד אב משל אב ולא משל בן , )ה"מ ס"ד סימן ר"יור(הרי נפסק להלכה ? מנוחה נכונה לאבי בבית עלמין יהודי

, ולאחר שכבר מת האב. אין הבן מחוייב להוציא ממונו עבור כך, וצאת ממוןכאשר לצורך הכיבוד נדרשת ה, כלומר(
  ... ?)הרי הכסף עבר ליורשיו

, דהיינו, "היורשים חייבים לקברו, מי שנתן מממונו מתנות הרבה ושייר מעט ליורשיו: "ע"נאמר בשו: ר"השיב מו
שהיורשים הם במקום , )ע"סק(ע "ובטעם הדבר כתב הסמ, ולא מקבלי המתנות, רק היורשים חייבים לקוברו

ם אביהם עליהם, והנכסים שירשו, אביהם ֵ ממונו של : "וזו לשונו, ובפרישה ביאר יותר. וקוברים אותו משלו, ש
אלא בית הדין , אין שומעים לו, ואפילו אם אמר לפני מיתתו שלא יקברוהו, המת משועבד ליקח ממנו צרכי קבורתו

  ". ל שכן שנוטלים ממונו שהניח להם בעל כרחם של היורשיםוכ, חייבים לירד לנכסיו ולקברו
ואף . ולא להרשות לשורפו, חייב הבן לוותר על כל הירושה כדי לקבור את אביו, לכאורה גם בנידון דנן, לאור זאת

בכל זאת נראה , ואין הכסף עובר ישירות לצורך הקבורה אלא לידי הערל, את הירושה' סחט'על פי שהבן הנכרי 
  .והרי הנכסים משועבדים לקבורה, כי אינו נותן משלו אלא משל אביו, הבן לוותר על הירושהשעל 
, אביו גופת תמורתה קיבל, העצומה הירושה על וויתר הוא. הגדול בניסיון ועמד, הרב הכרעת את הבן שמע, והנה

 ושמירת תורה- לדעת לציות יהודי של נפשו מסירות מגיעה להיכן עד ולמד צא. ישראל בקבר לקבורה והביאו
שרבי אליעזר בן , :)ה"יומא ל(ל "שמצינו שאמרו חז, א"ר שליט"סיים מו, אפשר להוסיף בנותן טעם!...  ההלכה
ואולי אפשר להמליץ על הבן .  מחייב את הרשעים-ויוסף ,  מחייב את העניים-הלל ,  מחייב את העשירים- חרסום 

  ).והערב נא (!וידעו לוותר למען כבוד האב,  על הירושהשלא יריבו, שהוא מחייב את כל היורשים, הזה
  ].סז, כד[" ותהי לו לאשה ויאהבה... ויבאה יצחק האהלה"

, החתונה מועד לפני שבועות מספר, והנה. כשרה ישראל בת עם טובה בשעה להתארס שזכה, 28 כבן בבחור מעשה
 רבי הצדיק הגאון, לרבו אפוא פנה ...החתונה את לבטל בליבו שחשב עד, מהשידוך חרטה רגשי להרגיש הבחור החל

 זיקה שום מרגיש איני כי, עמו שלם לא כלל אני... לחץ מחמת עלי נכפה השידוך כל 'והתלונן, ל"זצ וולבה שלמה
 יתפרק השידוך באם ישראל לבת נורא ביזיון של מאוד חמור עניין כאן שיש, וולבה הרב לו אמר ...'לכלה רגשית
 בה רוצה שאינך אחת עם להינשא עליך לכפות אוכל איך, מאידך אך; החתונה מועד נקבע ברכשכ ובפרט, לפתע

  ... מוצדקת קצת סיבה כאן יש זאת בכל אולי, כלל
  .ל"זצ אלישיב ש"הגרי מרן - הדור פוסק לפני להגיש יש כזה חמור שעניין, הפטיר וולבה הרב

 עם בדחיפות להיכנס וביקש, ש"הגרי מרן ממקורבי, א"ליטש קוק ציון בן' ר ג"הרה, אחיינו אל וולבה הרב התקשר
  .הבעיה את והציעו, פנימה הקודש אל נכנסו, ואכן .דעתו חוות את ולשמוע, ישראל של רבן אל הבחור

נא לשמור על קדושת העלון                                   
   .אין לקרוא בשעת התפילה

 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת
  

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גרבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הי שלמה אחיה בן הלן ,ו"הי מהרנגיז בת טאוס ,ו"הייהורם בן רינה , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 
 



 היא, ממנה חוץ בעולם אחרת כלה שאין יודע היית אם': ושאלו הבחור אל פנה הוא -? אלישיב הרב הגיב וכיצד
 שאפילו, אותך דוחה כך כל היא שמא או, איתה מתחתן היית לא אז גם האם -  למצוא ליכו שאתה היחידה זאת
  '...?לאשה אותה נושא היית לא אז גם, אחרת שאין יודע היית אם

  .'מסכים הייתי, אחרת לי שאין יודע הייתי אם': החתן השיב
 לך אין ומדוע !...ארוסתך לבדמ בעולם אחרת אין מבחינתך. הזה במצב אכן שאתה לך דע': אלישיב הרב לו אמר

 השידוך את תבטל חלילה אם; לבייש אסור ישראל בת כי '-  לחתן והסביר ל"זצ מרן המשיך - ?' ממנה חוץ אחרת
  ).ופריו מתוק('!...איתה להתחתן ועליך אחרת לך אין וממילא... ?כרוך זה במה יודע אתה, אותה ותבייש

            , בנו בעודנו חי קדמהוישלחם מעל יצחק , ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות"
  .והבורות הנשברים – המקור]. ו, כה ["אל ארץ קדם

למד את לשונם ושכר מורה שילמדו גמרא , מה עשה. ידוע המעשה בכומר שהחליט להפליל את היהודים ולגרום לאובדנם
כך יעלה בידו . ונכנס ללמוד בישיבה כשהוא מתחזה לבן ישיבה!) שכן אסור ללמד גוי תורה,  ההלכהאותו מורה עבר על(

ובכך יוכל להפלילם , ישמיעו באוזניו דברי זלזול באמונת הגויים, למשוך את בני הישיבה ואולי אף את ראשיה בלשונם
  !ולהרשיעם

העיף , ל נכנס לבית המדרש"גאון רבי יהונתן אייבשיץ זצכאשר ראש הישיבה ה, כשאר בחורי הישיבה, ישב ולמד בהתמדה
ובחכמתו העצומה הצליח לסבכו בדבריו עד שהודה , נכנס עימו בדברים. מבט בקהל הלומדים ועשה דרכו היישר אליו

  .במזימתו וגורש בבושת פנים
  ?ואיך עלה בדעתו לפנות היישר אליו כדי לתהות על קנקנ, כיצד ידע לאתרו: תמהו התלמידים

כמעיין בבעיה , והוא למד זקוף וקפוא, כולכם למדתם כשאתם מתנועעים בהתלהבות. ראיתי ששונה הוא וחריג: "אמר להם
, שנפשו של יהודי אצולה ממרום, והוסיף וציטט את דברי הזוהר הקדוש"... ואינו יהודי, והבנתי שנכרי הוא. חשבונית

  ...כשלהבת הנר המתנועעת ואינה מוצאת מנוח, מודם ותפילתםלכן מתנועעים היהודים בעת לי. ושואפת לרוחניות
אשרי אלו המקבלים חינוך תורני הפותח . לסיפוק רוחני, למשמעות החיים, עורגת לרוחניות. כזו היא הנשמה היהודית, ואכן

,  את האוצרותשעשקו מהם, אך רבים רבים הם. היהדות ואוצרותיה של – !העשיר כל כך, בפניהם צוהר לעולם הנפלא כל כך
מכתפים הם תרמיל עלי שכם . ומחפשת את הדרך, ונשמתם אינה יודעת מנוח. חסמו בפניהם את הדרך אל גינזי המורשת

עוברים גשרי חבלים , מעפילים הם במשעולי הלאמות. למקדשי נפאל ומנזרי בורמה, ועושים דרכם למרחבי הודו ולהרי טיבט
לפגוש בנזיר מסוגף שתלתליו , ד וכופפים קומתם בהכנסם בגחינה אל ביקתת החימרחוצים יערות ע, נטויים על פני תהומות

באנגלית , השיחה מתנהלת באפלולית המסתורית. רניו מעוקלות כחרבות ארוכותוהאפורים התקשו כעיסת טיט וציפ
אז מה . "הם עונים" ,כן. "קובע הנזיר-שואל, "יהודים אתם. "הם אומרים, "מישראל. "הם נשאלים, "מאין אתם. "מגומגמת
כאן . קלוש ותלוש, אצלנו אין אלא העתק חיוור. שם תמצאו הכל, לכו לבתי האולפנה שלכם! הרי אתם המקור, לכם כאן

  !אל האור – והם יוצאים מן האפלולית. משלח אותם הנזיר מעם פניו!" שם נמצא האור, האפלולית
אנו אין : כי מאב לבן וממורה לתלמיד לחשו שם את הידיעה!  תשובההיישר לישיבות לבעלי – ולא אחד ולא שניים חזרו משם

  !המצויה בידי העם היהודי, לנו אלא בבואה של האמת הגדולה
אל ארץ , וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה, ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות"בפרשתנו , ופסוק הוא

אלין סטרי , מאי מתנות"ועניין זה מבואר בזוהר הקדוש ".  טומאה מסר להםשם, נתן להם מתנות": י"ופירש רש". קדם
שאברהם , ופירושו". ואסתלק יצחק על כולא במהימנותא עילאה כדקא חזי. דאינון שמהן דסטרי רוח מסאבא, דרגין תתאין

ביהם שבסטרי וסתרי ויצחק אבינו לבדו העפיל לג, אבינו לימדם את הדרגות הנמוכות והתחתונות שבעולמות הרוחניים
הלכו , נושאי החכמה הקטועה והנחותה, והם. שם הכל מתאחד בייחודא שלים בהנהגת הקדוש ברוך הוא, חכמת הנסתר

מעוותות ומשובשות במסירתן במהלך , קטועות ומוגבלות מראשיתן. ומהם נפוצו כל תורות המזרח, היינו למזרח, לארץ קדם
מה לנו לחצוב בורות . במקורו ובשלימותו, הכל בטהרתו ובזכותו, י התורה הקדושהבגנז, פה, ואילו כאן – עשרות דורות

הפוך ", קדושה וטהורה, אמת נפלאה, חכמה נשגבה שאין לה סוף, נשברים אשר לא יכילו המים כאשר יש לנו מקור מים חיים
אשרי אדם שומע לי לשקוד על : "חכמה המקשרת את האדם לבוראו ונוסכת עליו הארה וטהרה, !"שהכל בה, בה והפוך בה

  ).מעיין השבוע ("!'ויפק רצון מה, כי מוצאי מצא חיים, דלתותי יום יום
  !! באהבת הזולת באהבת הזולת––? ? כיצד ששה מתכסים בטלית אחתכיצד ששה מתכסים בטלית אחת

' ה יראת, 'חזקיה של דורו זה -' היופי והבל, 'ויהושע משה של דורו זה -' החן שקר'.): 'כ (סנהדרין במסכת הגמרא אומרת
 מתכסין תלמידים ששה שהיו, אילעאי ברבי יהודה רבי על עליו אמרו. אילעאי ברבי יהודה רבי של דורו זה -' תתהלל היא

 תורה שלמדו בזה היתה אלעאי ברבי יהודה רבי של דורו של שהמעלה, לומדים בפשטות, והנה .בתורה ועוסקין אחת בטלית
  .'ה בתורת והגו ישבו כן פי על ואף, היו עניים י"רש שפירש וכמו, הדחק מתוך
 שייך כיצד, להבין עלינו: נוסף בהיבט הגמרא את מבאר, )ו"ל מאמר מוסר שיחות (ל"זצ שמואלביץ חיים רבי הגאון אמנם

  !?אפשרי כבלתי נשמע זה הלא, אחד בכיסוי יתכסו תלמידים שששה
 רבי של דורו של מעלתם סוד היה ומה. להתכסות יצליחו לא לעולם אכן - לעצמו הטלית את מושך אחד כל שאם, אלא

 גם היו יכולים וממילא, זולתו את לכסות אלא, לעצמו לא אך, הטלית את משך אחד כל; השני לטובת דאג אחד שכל -? יהודה
 דלא השתא, שכיבן דספסירא אפותיא, עזיזא הוה רחימתין כי.): "'ז סנהדרין (ל"חז אמרו הן. אחד בטלית להתכסות ששה

 אינה כשאהבה אך, החרב כרוחב צר במקום די, גדולה כשאהבה, דהיינו, "לן סגי לא גרמידי שיתין בר פוריא, רחימתין עזיזא
  . מספיק אינו אמות שישים של מקום אף אז, גדולה
, צפופים עומדים ישראל היו שבמקדש, ל"חז במאמר, דרש בדרך, זה רעיון למצוא שניתן כתב' שלוחה מנחה 'ובספר

 צפוף -" צפופים "אזי, עצמו בפני כיחיד, לעצמו זקוף" עומד "אחד כשכל - " עומדים "כאשר; )'ה- 'ה אבות (רווחים ומשתחוים
 עצמו מרכין, מתכופף, כורע אחד כשכל -" משתחוים "כאשר אך. מקום לו אין וכאילו, דוחקו שהשני חש הוא, אחד לכל

, אמונה מקטנות נביעתן אלו כל, המעיקה צפיפותה, המקום צרּות. וברווח, מקום יש לכולם לפתע -" רווחים "אזי, לזולתו
  . אלוקים בצלם הנברא לזולת אמיתית לדאגה רצון ואי התחשבות ומאי
  .)ופריו מתוק (טובה בהרגשה ליבו את נמלא. ונעים טוב חלק לו נמציא, הזולת לרווחת ונדאג נחשוב הבה

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זנוריאל בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ל"נ רפאל בן שהין ז"לע, ל"זנ אליהו נגר בן שלום " לע,ל"ר זישר בת כשוונ מרת מנסורה "לע, ל"נ עזיזולה ישר בן שרה ז"לע

  , ל"זנ אלון בן אלברט "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"זנ לידיה לאה בת רחל " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"ז נ טובה בת כורשיד"לע
 .ל שאין מי שיזכיר אותםנ נפטרי עם ישרא"ולע, ל"נ אירן בת מורוריד ז"לע, ל"נ מרים בת חנומקה ז"לע, ל" זמרים בת קודסינ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע
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