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e find ourselves living in very uncertain and 
unnerving times. These past nine months have 
taken a serious toll on us. The losses of loved ones, 

Parnassa and the general melancholy of having to live a 
different kind of life in so many ways. And to top it off - 
the election. We all need some kind of Chizuk. Let us try. 

Our Parsha begins with the purchase of the מערת המכפלה in 
which Adam and Chava were already buried. It becomes 
the final resting place of Avraham and Sara, Yitzchok 
and Rifka and Yaakov and Leah. Sefarim attribute much 
more to this spot than it would appear to be. Harav 
Michel Zilber ( 'בים דרך – הפטורה – ט ) quotes  מעבר יבק that 
if Avraham had not bought the  מערה, there would be no 
 amongst Jews. He also quotes a Zohar (Vayechi מלכות
248:2) that asks: Since Dovid is the fourth leg of “the 
chair” -  מרכבה - indicating the vehicle that  שמים  is כבוד 
“carried” through this world, the מלכות, the kingdom of 
Hashem, was transported through the likes of the Avos 
and Dovid. Wonders the Zohar, why is Dovid not buried 
in the מערה along with the previous Avos? He answers that 
since Adam is buried there, it’s “like” Dovid is buried there, 
because Dovid is the continuation of Adam’s life. This is 
based on a Chazal we all know that Adam donated seventy 
years of his life to Dovid. Rav Zilber explains, (at least the 
way I understand it), that really, all Malchus that exists by 
man emanates from Adam, who was the king of the world 
when he was created. By the virtue of Adam giving years 
of his life to Dovid, he made Dovid the central origin of 
ALL MALCHUS, hence they were known as  מלכות בית דוד 
; including, as we all know, the ultimate Melech who will 
arrive at the end of days - משיח בן דוד. 

So, in fact, the covert purpose of the מערה was to connect 
the Avos – the disseminators of  כבוד שמים in the world – 
together with Adam the originator of the Malchus of man. 
They will, until the end time, illustrate to the world how 
to serve Hashem.

Allow me to digress for a moment. We all know that the 
Haftorah tells of the incident in which Dovid was old, 
and his clothing were no longer able to warm him. We 
know that this was a punishment for his cutting the cloak 

of Shaul when he was hiding and trying to save his life 
(Berachos 62a, Rashi Melachim 1:1). We always wonder, 
why he would be punished for using a tactic that was 
driven by פיקוח נפש ? But, if we use the formula of – א – ד 
 and since Dovid was really (see Anfei of 2 weeks ago) ם 
the continuation of Adam, it becomes less of a problem. 
Adam’s actions created the need for clothing in this world. 
Hashem had to become Adam and Chava’s tailor -  כביכול. 
That person should have had a different perspective of 
clothing which would not have allowed him to tear them 
out of respect. 

Back to the ranch. So we have learned that the  מערה is 
really the root of all Malchus up until the Malchus of משיח 
 The times we live in, even without the benefit of a .בן דוד
Navi – sadly – makes all of us say, and maybe even really 
mean it,  צייטען  .the era of Moshiach is upon us ,משיח'ס 
What is happening in the world is so not normal – that 
ONE PROBLEM should affect the entire world with no 
safe haven ANYWHERE – has not happened since the 
Mabul. This election farce, with physical danger hovering 
over it and a Nation fueled by hatred, worry all of us 
to different degrees. Hakadosh Baruch Hu is –  כביכול - 
standing at our door and ringing the doorbell. None of 
us like to hear this – but we still have not done enough 
to answer the doorbell. I certainly include myself in that 
critique – we must do more.

Good Jews, as good Jews should, have expressed concern 
about how the future can affect our brothers and sisters 
in Eretz Yisroel – and even in this country. Concern yes, 
but only with the lesson of Hoshea in the forefront of our 
minds and hearts. We are all familiar with the fourteenth 
Kapitel of Hoshea, which is the Haftorah of Shabbos Shuva, 
as he begins with the words of rebuke and motivation, 
urging us, coaxing us –  אלוקיך ה'  עד  ישראל   He then .שובה 
guides us to Teshuva, reminding us that  אין עוד מלבדו, the 
Ribono Shel Olam runs the world despite man’s thinking 
otherwise. Do not rely on anything other than Hashem  - 
 .redirect your focus to the Above only - אל תבטחו בנדיבים 
Hoshea urges us to say, Ashur will not save us, we will not 
ride upon horses (a reference to Mitrayim – Rashi), we 
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n this Parsha, the Torah describes in detail, repeating the 
entire process, of how Eliezer chose Yitzchak’s wife. Rashi 
explains the reason. Hashem appreciates the “small talk” 

of our Avos more than the Torah of his children. On a simple 
level, this means that Hashem loves everything about the Avos. 
While that is true, there is an additional message for us.
 
The Akeida explains that we can learn more Torah from these 
stories than we can from the Halachic portions of the Torah. In 
these stories, we find not only what Hashem is teaching us but 
how we should live our lives. We also learn how Hashem thinks 
and how He expects us to think. This is what is taught to us 
when we are told that Gadol Shimushom Yoser Melimudom, 
we learn more from seeing how our Gedolim live their lives 
than we see when we learn Torah from them.
 
When we learn Torah in a vacuum, without a Rebbi, our 
learning is incomplete and when we apply it we may lack 
some minor details which may make a real difference. When 
we observe how our Rebbi applies that same Halacha, with 

precise balance, we are completing the lesson. It is the same 
reason professions that require interacting with people, such 
as medical and social work, require internship. You can only 
properly learn the industry by observing the professionals and 
practicing under their watch.
 
I am not advocating people stop learning Torah and chase 
Gedolim, but this message can change how we learn Torah. 
We should 1) take advantage of the parts of Gemoroh & Navi 
which teach experiences. This is in contrast with how many 
learn the Aggadeta portions of the Gemoro, when we learn 
them superficially, smiling at the “cuteness” of the story and 
turning the page. 2) We should always extract one lesson 
which we can then apply in our own lives. 3) Listen to how 
our Chachomim learn, but, even more importantly, observe 
how they live. And finally, 4) serve them and engage with them 
as much as you can.
 
To the extent which people will follow these rules, people will 
find the greatness which is inside of them.
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By Rabbi Shmuel Gluck

I

eing a Mushlam, a “complete” person, has several levels. 
It is an important goal and one which is easy to achieve, 
in varying degrees of course. This is even truer when 

one begins from a young age. As parents, we should bring our 
children up with this in mind.
 
A friend of mine considers himself well-rounded because he 
carries on him a bunch of gadgets and tools. That just makes 
him prepared. Being a well-rounded person describes a specific 
personality and behavioral profile and isn’t about how many 
useful tools fit in your pocket.  
 
A common image of a well-rounded person is the person who 
can Daven for the Amud, Lein, maybe even fix a Sefer Torah with 
ink and quill. Our Chachamim describe what is required to be 
considered well-rounded and it includes all the tasks needed 
to build and sustain a well running community. While some 
Talmidei Chachamim are not well-rounded, when we find one 
who is, we see it as a sign of their being special, a “cut-above” 
their peers. I am always advocating that people learn how to 

handle a wide array of personal needs (e.g. sheetrocking) and 
community needs (navigating a violation on the Shul), even if 
they can’t imagine that their skills will ever be needed.
 
Some people are able to give a Shiur even when they aren’t 
prepared and can Daven on Shabbos even if they are a little 
tone deaf. They do what is needed at the moment and are 
prepared just enough to fill any void that may arise.
 
(This is different from rising to the challenge when there 
is someone else in the room who is more gifted, or when 
the person himself is completely incapable of filling the void 
because they want to feel like a hero. Consider this possibility 
if you find yourself “saving the day” more often than should be 
expected.)
 
Being a well-rounded person isn’t limited to Mitzvohs or 
community work. Another version of being well-rounded is a 
mindset. We all look up to a person who is able to rise to the 
challenge. He can do what is needed of him, even if it isn’t a 
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The Value Of Being A 'Mushlam' (A Well-Rounded Person)
By Rabbi Shmuel Gluck

 
 

A Study of Shabbos #4 – Tehillim and Shabbos - Part 1 
By David Gurwitz 

Shabbos has a very special relationship with Tehillim, which makes sense, since Dovid Hamelech, 
the author of Sefer Tehillim, was so connected to Shabbos and was niftar on Shabbos. His 
survival each Shabbos, after he was informed that he would be niftar on a Shabbos, is the basis 
of melava malka on Motzoei Shabbos    

There are quite a few people who say the entire Sefer Tehillim every Shabbos. I recall spending 
a Shabbos years ago with my family in Tosh, Canada, north of Montreal. The olam started saying 
Sefer Tehillim at 8:30 a.m., finished at around 10:30 a.m., and started davening then. Laining 
began at around noon, accompanied by wine, cake and Kiddush.  

Each day, we also have a special relationship with Tehillim. We say a specific kappitel of Tehillim 
every day at the end of Shacharis, corresponding to what the Leviim sang on that particular day 
of the week in the Bais Hamikdosh. We preface the kappitel with the words, “Hayom yom rishon 
baShabbos - This is day one towards Shabbos,” “Hayom yom sheini baShabbos - This is day two 
towards Shabbos,” and so on.  We say this for each of the six days leading to Shabbos. What is 
striking and definitely worth contemplating when we recite these kappitlach is that the value of 
hayom (61) yom (56) is 117, which, when multiplied by the six days, equals 702, the value of 
the word Shabbos. 

In essence, via this daily cumulative “ticker” system, the six days form a beautiful package 
leading to Shabbos. This is something clearly worth thinking about for a short while daily. 

I’d like to explore how we can expand our approach to Shabbos all week, and, as we approach 
Shabbos, enter it and exit it, all via a greater awareness of Tehillim. After all, since every day of 
the week in Lashon Hakodesh is named only in reference to Shabbos and not based on the name 
of a planet or a star, we technically are literally either in Shabbos or living in time only referenced 
to Shabbos. Again, a bit of contemplation about this unique state of existence - at whatever level 
we are capable of - might lead to a greater Shabbos connection. Preparation for anything we do 
in life requires planning. Most of us know the famous adage:  How does one get to Carnegie 
Hall? Practice. At the risk of sounding trite, I’d like to suggest that we try asking ourselves: How 
do we get to Shabbos? By preparation and practice, living a part of it each day, and placing it on 
the “attention” screen, besides thinking about the food and delicacies that we so assiduously 
plan for as well.  

 

Trong in all areas.  
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'מה' מצעדי גבר'   
‘By Hashem are a strong man’s footsteps’ 

Moreinu HaRav shlit”a relates: I spent Shabbos by R’ Shimon 
bar Yochai in Meron. Because I had tendonitis in my leg, the 
doctor said I should try not to stand on my leg more than 
necessary. 
About an hour before Shabbos, I left the apartment to climb 
the mountain to the holy cave. As soon as I opened the door, I 
saw a man who came to get copies of Tiv Hakehila that I 
brought with me from Yerushalayim and I place them outside 
the apartment to distribute in Tzefas. He was already in the car 
and he was very happy to see me. I asked him if he had the 
time and strength to take me up to the cave and he was happy 
to comply. I told him that this was literally hashgacha pratis 
since I am not supposed to walk on the leg and now Hashem 
sent him to take me up as per doctor’s orders. He smiled and 
he said that his hashgacha was greater than mine and he said: 
“I came with my son to get a bracha from the Rav, since this is 
my son’s birthday. I did not want to disturb and knock on the 
door, perhaps the Rav was resting. So we did not knock on the 
door and we went back to the car a little disappointed and just 
then the Rav came out of the door. This was only chessed 
Hashem, the kindness of Hashem, upon us and now the joy of 
the boy is very great.” 
Moreinu HaRav continued to relate: That motzaei Shabbos we 
were informed that my sister had passed away and I had to 
hurry to get to the funeral leaving Yerushalayim. My driver was 
supposed to arrive much later. ‘By Hashem are a strong man’s 
footsteps established’. My son was also in Meron and he 
decided to reserve a ride for 8:00 after Shabbos, despite that 
everyone usually stays later but the boys had to get back to 
yeshiva. 
A large vehicle arrived, also took us and at the Chananya 
intersection we joined the driver that was arranged for me and 
he continued to Yerushalayim. In the merit that my son 
reserved an earlier ride, Baruch Hashem we got to the funeral 
on time. We see how everything is arranged beforehand.   

 

Chayei Sarah 
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And G-d blessed Yitzchak – ברך אלקים את יצחקוי  
How many times in our lifetimes are we faced with doubt and it is hard 
for us to decide what to do? Sometimes we are sure that if we do not 
make the right decision the world will collapse chalilah… the person 
stands by his choices and he feels like he is running the world. 
Sometimes we have to remember the posuk (Mishlei 19:21)  רבות'
 ,Many thoughts are in a man’s heart‘ – מחשבות בלב איש ועצת ה' תקום'
but only the counsel of Hashem will prevail’. What does this mean? 
What does it seem to you, that if you do not decide what will happen 
then nothing will happen? As if HaKadosh Baruch Hu is waiting for your 
decision… 
It is told about Rav Yitzchak Zev Soleveitchik – the Griz of Brisk – that a 
short time before he passed away, he sat with his sons and he thought 
about the many things he did during his lifetime, and perhaps he did 
not have to do them. Then he told his sons about the things he did not 
do in his lifetime, and not once did he regret not doing them, but of 
the things that he did do, there were things that he regretted doing. 
The posuk states (25:11): ך אלקים את יצחק''ויהי אחרי מות אברהם ויבר  – 
‘And it was after the death of Avraham and G-d blessed Yitzchak’, and 
Rashi explains, ‘although HaKadosh Baruch Hu gave the blessings over 
to Avraham, Avraham was afraid to bless Yitzchak because he foresaw 
Eisav coming forth from him. He said, “Let the Master of the blessings 
come and bless whoever will be good in His eyes.” So HaKadosh Baruch 
Hu came and blessed Yitzchak.’ Avraham Avinu was faced with difficult 
doubts, HaKadosh Baruch Hu gave him the power to bless as it states 
 and you will be a blessing’, and ultimately, he had‘ – 'והיה ברכה' (12:2)
a son. HaKadosh Baruch Hu promised him (21:12)  כי ביצחק יקרא לך'
 since through Yitzchak will offspring be considered yours’, but‘ – זרע'
with Ruach HaKodesh he saw that the wicked Eisav was destined to 
come from Yitzchak, then he was afraid to bless him, what do you do?! 
This is what we said, if you have a question and you cannot decide 
what to do, let HaKadosh Baruch Hu decide. Let Him run the world as 
He sees fit. This is what Avraham Avinu did, he did not bless his only 
son, rather, ‘Let the Master of the blessings come and bless whoever 
will be good in His eyes’. He relied on HaKadosh Baruch Hu to bless 
whom He saw fit. And so we see ‘HaKadosh Baruch Hu came and 
blessed him’ – Yitzchak. This is what Dovid HaMelech said (Mishlei 
 Many thoughts are in a‘ – 'רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' תקום'  (19:21
man’s heart, but only the counsel of Hashem will prevail’. When there 
are many uncertain thoughts in your heart, remember, the counsel of 
Hashem will prevail. 

- Tiv HaTorah – Chayei Sarah 
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“The earth contracted for him”

The Earth Contracted Miraculously for Eliezer because 
He Learned the Attribute of Self-sacrifice from the Earth

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Chayei Sarah 5781
Translation by Dr. Baruch Fox

“Now He is G-d of the heavens  
and G-d of the earth”

We will begin our investigation by presenting the 
pesukim that describe the oath that Avraham made Eliezer 
swear (ibid. 1): 

"ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל, ויאמר אברהם אל עבדו 

בה' אלקי  ואשביעך  ירכי,  ידך תחת  נא  לו שים  ביתו המושל בכל אשר  זקן 

השמים ואלקי הארץ, אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב 

בקרבו, כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק".

Now, Avraham was old, well on in years, and Hashem 
had blessed Avraham with everything.  Avraham said 
to his slave, the elder of his household, who was in 
charge of all that was his, “Place now your hand under 
my thigh.  And I will have you swear by Hashem, G-d of 
the heavens and G-d of the earth, that you will not take 
a wife for my son from the daughters of the Canaani, 
among whom I dwell.  Instead, to my native land and to 
my birthplace shall you go and take a wife for my son, 
for Yitzchak.”  

Later on in the narrative, Avraham adds (ibid. 7): ה' אלקי" 

 השמים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי ואשר דבר לי ואשר נשבע לי

 לאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אשה לבני

 Hashem, G-d of the heavens, Who took me from  משם".
the house of my father and from the land of my birth, 

This week, we read parshas Chayei Sarah.  The Torah 
describes the task assigned to Eliezer, the servant of 
Avraham.  He travels to Aram Naharayim to find a wife for 
Yitzchak.  He describes his journey to Lavan and Betuel as 
follows (Bereishis 24, 42): ה' אלקי ואומר  היום אל העין   "ואבוא 

 I came—אדוני אברהם אם ישך נא מצליח דרכי אשר אנכי הולך עליה"
today to the well and said, “Hashem, G-d of my master 
Avraham, if You would please make successful my 
journey on which I embark.”  Citing the Midrash, Rashi 
comments: I embarked today, and I arrived today.  We 
deduce from here that the earth contracted for him.  
Rabbi Acha said: The conversation of the slaves of the 
Avos is more pleasing before the Omnipresent than 
the Torah of their descendants; for Eliezer’s episode 
is described doubly in the Torah, while many essential 
elements of the Torah were given only by allusion.  

The Tzemach Tzaddik explains the significance 
of Rabbi Acha’s remark.  In every generation, the 
descendants of the Avos continue to explore and expound 
on the profound words of Avraham’s devoted servant, 
Eliezer.  In keeping with this tradition, let us explore why 
the earth contracted for Eliezer, miraculously shortening 
his journey?  Why did he merit this miracle?  What lesson 
are we supposed to learn from this episode to help us 
better serve Hashem?  

                                                                   לזכר נשמת לאה בת ר' ישעיה מנחם           לזכות רפואה שלימה אסתר בת מרים     בס"ד                                                    

For questions, comments, to purchase the Sefer “Parshah Pshetl”, or to receive a free weekly Dvar Torah on the Parsha- Please email: ParshaPshetel@gmail.com  Thank you, Y. Schechter 
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שנה  ““  11::2233 מאה  שרה  חיי  ויהיו 

ועשרים שנה ושבע שנים, שני חיי 
  ””שרה 
“And it was the life of Sarah, 

120 years, and seven years, the years of 
Sarah’s life.”  Why does the Posuk say, “  ויהיו חיי
 And it was the life of Sarah,” as“ – ”שרה
opposed to saying what seem to be more 
accurate, “ותחי שרה” – “And Sarah lived?”   
 There are times when a person 
comes down to this world in order to create a 
Tikun for themselves.  Then there are others 
who they do not need a Tikun for themselves, 
for they are complete, yet they come down to 
this world in order to achieve a Tikun for 
others, and through their actions they have a 
great positive effect on the worlds above.  It is 
known that Avrohom and Sarah did not have 
any personal deficiencies, and they did not 
need to come down to this world for their own 
deficiencies, rather they came down to help 
others.  As the Alshich Hakodosh says in this 
Parshah that it is well known from the 
Chachomim that Avrohom and Sara came 
down to this world in order to be Mesaken that 
which Odom and Chava ruined through the 
sin of the Eitz Hada’as.  We also see this from 
Bereishis Rabbah 14:6 which asks why 
Avrohom Avinu was not created first?  The 
Medrash answers that Avrohom had to be 
born later so that he could rectify the sin of 
Odom, and had he been born prior to Odom, 
who would have fixed that sin?  In conclusion, 
Avrohom came to this world to be Mesaken 
Odom.  Odom and Chava brought death to the 
world, and Avrohom and Sarah brought life to 
the world.  Odom and Chava brought curses to 
the world, Avrohom and Sarah brought 
Brocha to the world.  Avrohom and Sara did 
not come down to this world to be Mesaken 
themselves, but to bring a Tikun for others, to 
have a dramatic effect on the worlds above.  A 
Mashpia, one who gives and brings goodness, 
is considered the Zochor, while the one 
receiving this Shefa, goodness, is considered 
the Nekeivah.  The Arizal explains that in the 
Shem Havayah of Hakodosh Boruch Hu, the  'י 
and the 'ו are considered the Zochor, while the 
two remaining letters, the 'ה are considered 
the Nekeivah.  The 'י is the first letter, and it 
is Mashpia to the second letter, the 'ה.  The 
third letter is a 'ו which is Mashpia to the 
fourth letter, the  'ה. The איש, the man, has the 
letter  'י, for the man is the Mashpia, while the 

האש  has the letter 'ה for she is the Nishpah, 
the one receiving the Shefa.  However, there 
are holy people, such as Sarah Imeinu, who did 
not come down to this world in order to achieve 
a Tikun for themselves, but to bring a Tikun 
for others.  While Sara was a Nekeivah, she 
was similar to a 'י and the 'ו for she was a 
Mashpia, bringing goodness to others.  “  ויהיו חיי
היו  -י'    –ו'   to - ”ויהיו“ ,break up the word – ”שרה  
were the days of Sara.  Meaning that the life 
of Sarah Imeinu in this world had a great 
effect on the world, and was similar to the 

letters of the 'י and the  'ו of the Name of 
Hakodosh Boruch Hu, which are Mashpia to 
others.  So too, Sarah Imeinu was Mashpia to 
the upper worlds, which represents the first  'ה 
from the Shem Havayah, and to the worlds 
below, which represents the second 'ה from the 
Shem Havayah. ( עוד יוסף חי) 
 Shir Hashirim Rabbah 6:8 “אחזו ביד”  
–– When Hakodosh Boruch Hu saw that Rebbe 
Bun Ben Rebbe Chiya was extremely 
proficient in his work, “He took him by the 
hand” – meaning that Hakodosh Boruch Hu, 
Himself, took Rebbe Bun’s Neshama, as the 
Tzaddikim are Zoche to pass from this world 
by the “kiss of Hashem” and not by the hand of 
the Malach Hamaves.  Rebbe Bun will be 
Zoche to receive the same reward as one who 
toiled in the study of Torah for 100 years, even 
though he was taken from this world when he 
was 28 years old.  The reason being is that he 
was so intense in his learning, that what he 
literally accomplished was as if he lived 100 
years. (עץ יוסף) 
 The Gemara in Brochos 18a says 
that the years which a person lives in this 
world in righteousness, those are called “חיים” 
– “life.”  However, if one does not live a life of 
Avodas Hashem, and lives a life of wickedness, 
that is not called, “חיים”.  It says in Bereishis 
Rabbah 30:8 that Avrohom Avinu was 48 
years of age when he recognizes his Creator.  
It is known that Avrohom married Sarah when 
she was a young child.  The Gemara in 
Sanhedrin 69b tells us that Avrohom was ten 
years older than Sarah, for we know that 
Sarah was ninety years old when she bore 
Yitzchok, and Avrohom was a hundred years 
old. Based on the fact that Avrohom was ten 
years older than Sarah, that would mean that 
Sarah came to know her Creator when she was 
38 years old.  That means that for 37 years of 
her life she lived life without the knowledge of 
her Creator.  The Posuk is coming to tell us 
that we should not think that the first 37 years 
of Sarah’s life, the Gematria of, “ ויהיו” were 
sullied and not counted in the years of her life.  
“ רהויהיו חיי ש ” – all of these years were counted 
amongst the years of Sarah’s life, even those 
first 37 years, for she rectified those 37 years 
during the rest of her life.  She equalized all of 
her years and made all 127 years of her life 
years of good life.  The Posuk repeats, “  שני חיי
 :because a Tzaddik has two types of life ”שרה
one in  איכות, quality, as it says in Shir 
Hashirim Rabbah 6:13 that Rebbe Bun, the 
son of Rebbe Chiya exerted himself for twenty-
eight years in the study of the Torah, that 
which a conscientious student does not exert 
himself in a hundred years.   Those were years 
of great איכות.  Then there is כמות, quantity – 
the actual physical quantity of years.  Mishlei 
 for through me your days“ – ”כי בי ירבו ימיך“ 9:11
will be increased” – this refers to ויוסיפו  “  .איכות
 and they will increase years of“ – ”לך שנות חיים
life for you” – this refers to כמות.  Devorim 
ימיך“ 30:20 ואורך  חייך,   for He is your“ – ”כי היא 

life, and the length of your days” – there is the 
quality of one’s life, and then the physical 
quantity of it.  “שרה חיי   These are the – ”שני 
years, two sets of years – Sarah Imeinu came 
with great years of  איכות in addition to her 
actual physical years of  כמות. With this we can 
also understand the Posuk about Avrohom 
Avinu, “ םואברהם זקן בא בימי  “ – ”בימים“ – ” ימים  -ב'   ” 
– Avrohom came with two types of days;  איכות 
and  כמות.  Avrohom Avinu took control of his 
Yetzer and was Zoche to live two types of years 
to their fullest. ( בן איש חי) 

 Just as Tzaddikim are תמימים, 
complete, so too their days are complete.  One 
who lives seventy years on this world has a lot 
of that time which was wasted, on eating, 
drinking, sleeping, and chasing after the 
silliness of this world, not the for sake of 
Shomayim.  In truth, the person who 
technically lived for seventy years, really only 
lived maybe twenty or thirty years, for during 
that time he actually performed matters for 
the sake of Shomayim.  However, the 
Tzaddikim, who all of their actions are L’shem 
Shomayim, then all of their days are  תמים, 
complete.  For every moment that they are on 
this world are all set aside for matters of 
Kedusha.  Even when they are performing 
mundane acts and other earthly matters, 
being that they are only doing so that they 
could ultimately serve Hakodosh Boruch Hu, 
then all of their actions are considered actions 
for the sake of Hashem, and then all of their 
years are the years that they lived on this 
world. The Torah stresses, “שני חיי שרה” – all of 
the 127 years that Sarah physically lived, were 
all counted towards her years, for she always 
acted L’shem Shomayim. (מעין בית השואבה)  

 There are those who live in this 
world and they achieve the next world.  They 
work on their Avodas Hashem and do what is 
requested of them.  Then there are the very 
few who go above and beyond everything they 
need to.  They take everything to the next 
level.  Not only do they do what they need to, 
but they are constantly looking for more, to 
accomplish more, and do more for the sake of 
Hashem.  The Torah testifies here about Sarah 
Imeinu, that she was from those unique 
individuals, who not only do what they need 
to, but they do more.  Her whole life was to do 
more and more for Hashem.  She was never 
satisfied with her accomplishments and 
always wanted more.  Her Tafkid on this world 
was to bring a Tikun for others. She worked 
hard on it and was successful.  She made every 
day count in her Avodas Hashem.  So much so, 
that the Torah uses a peculiar Loshon about 
her life, and says, “ שרה  יוויה  חיי  ” – and these 
were the days of Sarah.  Not only did she live 
those days, but they were hers.  She owned 
those days.  May we be Zoche to work on our 
Avodas Hashem, so that we too not only serve 
Hashem during our days in this world, but 
that we own them.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS CHAYAI SARA  
SARAH IMEINU AND THE GIANTS WITHIN HER 

 
This parsha speaks about Jewish Marriage and the minute detailed choosing of the right spouse for Yitzchak Avinu. The 
wife you marry is not only about how it affects your life but also the life of your children and family who are your continuity 
throughout the generations. As the mother of your children, your wife must play many roles and wear many hats. As a 
mother she has the duties of being a caretaker, nurturer, manager, health and care provider, financial advisor, cook, 
housekeeper, conflict resolver, event planner, teacher, complaint department, chauffer, counselor, trip advisor, 
launderer, activities director just to name of few. She therefore has to be dedicated and devoted to her duties, and 
preferably to fulfill them with love and understanding. 
 
These role functions are universal more or less. However, in the Jewish Home the mother must also play a very significant 
role of spiritual mentor, teacher, guide and source of inspiration, and not only preferably with love but a must. We don't 
have to go further than Dovid Hamelech who wrote (Tehillim 116,15) ךתמא ןב ךדבע ינא  I am your servant Hashem because 
my mother was Your servant. Dovid's father was none other than ישי  who Chazal say on him that he was one of the four 
individuals who never committed a sin during his lifetime. One would think that by having such a stellar outstanding father 
it would be the exclusive and greatest catalyst in Dovid's life to make him the great servant of Hashem whom he was. 
However, Dovid claims that his servitude to Hashem came about through his relationship with his mother during his early 
years when one is primarily raised by the mother. It is she who hugs and cuddles her child, smothering him with kisses 
and endearing words incessantly, telling him stories of tzaddikim, saying the shmah and a lullaby at bedtime. Growing up 
as a baby, it is the presence and intervention of the mother, hands on, that creates that passionate ambiance and yearning 
that surrounds the child and fosters growth to become a talmid chacham, tzaddik, and an Erlicher Yid. It is the mother's 
sensitivity that constantly instills within her young child through daily interaction, the development of middos tovos and 
refinement, sharing, patience, self control, discipline, and gratitude, all of which are necessary components for building 
the solid foundation of a virtuous and righteous life of future service to Hashem.   
 
It was the insight of Sarah Imeinu, not Avraham, who under the radar perceived the bad influence and the potential 
spiritual damage brewing from Yishmael on Yitzchak. She therefore demanded Avraham to oust his son Yishmael from the 
family and distant him from Yitzchak. Hashem told Avraham to listen to what Sarah advises for she is one hundred percent 
correct even though to the naked eye such negativity was not visible at all.  
 

התוכבלו הרשל דפסל םהרבא אביו  And Avraham came to eulogize Sarah and to cry. Rashi asks from where did he come? The 
answer is from Har Hamoriya upon where the Akaidah transpired and which news caused Sarah's demise. Why did the 
Torah feel it necessary to relate to us from where Avraham came from to give a eulogy on Sarah?  
 
When one ponders upon the accomplishments of Sara Imeinu during her lifetime one can come out with a hefty list. She 
was a tzadekkes her entire life always striving to ascend higher levels of avodas Hashem. Her Hachnasas Orchim and open 
house with four entrances was exemplary and she toiled baking and cooking for multitudes of guests who visited her oasis. 
She was involved in the lifetime work of the first Kiruv Organization bringing idol worshippers under the wings of Hashem  

Parashas Chayei Sarah א"פשת הרשייחתשרפ

Hebrew Academy of Cleveland
Dedicated to the memory of Ellis Goldberg z’’l publisher and distributor of the worldwide edition of Peninim 

תחינבלארבדיוותמינפלעמםהרבאםקיו
Avraham rose up from the presence of his dead, and spoke to the 

Bnei Cheis. (23:3)

This group of people, Bnei Cheis, is mentioned ten times in 
the parsha. The Torah is frugal with words and does not use an extra 
word unless it teaches a lesson or has unique significance. 
Therefore, the ten-time redundancy of Bnei Cheis (nine times in this 
parshah and once in Parshas Vayechi) begs elucidation. Chazal
explain that these ten mentions correspond to the Ten 
Commandments, in order to teach the lesson that whoever assists in 
the business dealings of a tzaddik, righteous person, it is considered 
as if he carried out the Ten Commandments. This is a powerful 
statement. We have no question that assisting a tzaddik is laudatory, 
but that it is compared to fulfilling the Ten Commandments seems a 
bit “over the top.”

In “Wisdom For Living,” Horav Noach Weinberg, zl, explains
(taken from his weekly shmuess, ethical discourse) that Chazal are 
teaching us that one act can make history, one achievement can 
alter a person’s life trajectory and transform him into a different 
person. Bnei Cheis, the Chittim, were a fierce nation, the name Cheis
derived from the Hebrew word for fear. These Bnei Cheis, who were 
feared by everyone, were responsible for helping Avraham Avinu, 
our Patriarch, purchase the Meoras HaMachpeilah from Efron. One 
good deed for an individual whom they considered to be a Prince of 
G-d, is equal to their having fulfilled the Ten Commandments. By 
performing this singular act, they gave value to their life. One deed 
can make a world of difference. One act can alter the course of one’s 
life, thus elevating the value of his benefactor’s life. By helping 
someone change, one can create and concretise his place in history. 
This does not mean that he can now sit back, retire and rest on his 
laurels (like so many do). On the contrary, once he makes such an 
impact, he has elevated himself to the point that more is expected 
of him.

Life is about achievement. Life is about making an impact 
that lasts for eternity. Imagine changing the life of a fellow Jew –
physically, emotionally, spiritually. To the naysayers, I say: We do not 
measure our impact by the beneficiary’s sense of gratitude. Just 
because he might be unable to acknowledge his debt of gratitude to 
you does not mean that it does not exist. We know whether we have 
succeeded and what change we have effected in another person’s 
life. He may not know how – or he may be too small of a person – to 
acknowledge it, but we know and Hashem knows. One act changes 
two lives: the life of the beneficiary and the life of the benefactor.

In the Musrai Ha’Shlah, the Shlah HaKadosh writes, 
concerning Avraham Avinu’s ba’bayamim, “well on in years” (24:1), 
literally translated, “came with his days”: Avraham lived a full life; 
every day was purposeful and filled with acts of chesed or Torah 
study; he actually came with his days.” Tzarich adam liros she’b’chol 
yom v’yom mimei chayav yaaseh bo tov v’lo ra, “A person should see 
to it that every day of his life he performs good, not bad. Only then 
does that day maintain its existence. A day has value and life from 
the good that is performed on it. Thus, a person who has wasted his 
days and not performed good deeds is considered to be deceased 
(even though he is alive).” Every day of life receives its value and 
designation as a day of life by virtue of the good that one generates 
on that day.

We are able to transform a potentially bad situation into a 
good one, thus elevating it and ourselves. That one act can alter our 
own life’s trajectory. Once, the anteroom outside of the Chiddushei 
HaRim’s office was filled with Jews who had travelled from all over 
to petition the Rebbe for a brachah. A man entered the waiting 
room and proceeded to jump the queue. The gabbai, Rebbe’s
sexton, who was in charge of all comings and goings with regard to 
the Rebbe, explained to the newcomer that there was a system in 
force, and a person was to enter the Rebbe’s office when the gabbai
signalled that it was his turn. The gabbai’s explanation only served 
to enrage the man even more, to the point that he slapped the 
gabbai across the face. 

The gabbai entered the Rebbe’s office and reported what 
had happened, without divulging the incident of the outrageous 
slap. (The Rebbe did not require the gabbai to inform him of every 
detail that happened.)

Finally, the man’s turn arrived, and he went into the
Rebbe’s room and burst out in copious weeping: “Rebbe, I need a 
brachah. My wife and I have been married for years and have yet to 
be blessed with children.” 

The Chiddushei HaRim immediately recognised from the 
gabbai’s relating of the events that this man was the one who had 
disgraced his gabbai and said, “I will not listen to your request until 
you apologise to the gabbai.” (The Rebbe was acutely aware that the 
man’s actions were the result of his anxiety over not having children. 
Nonetheless, one’s anxious tension, however justified, is not an 
excuse to disparage or physically impair the victim of his ire.)

The man broke down and apologised profusely to the 
gabbai. “I am so distraught over the situation that I do not know 
what I am doing.”

The gabbai heard this and said, “Rebbe, I will forgive him, 
but only on one condition. The Rebbe must grant him a brachah to 
have children.” The Rebbe was impressed with his gabbai’s request, 
and he gave the brachah. One year later, the man and his wife were 
blessed with a child. The gabbai transformed a bad situation into 
one of hope and, ultimately, joy. One act changed many lives.

Horav Chaim Kreisworth, zl, was a brilliant Rav and Rosh 
Yeshivah. His encyclopaedic knowledge of Torah was equalled by his 
sensitivity to people and their mitzvah observance. By this, I mean 
that he cared deeply that they act appropriately as observant Jews 
and not fall prey to societal trends that were distasteful both morally 
and spiritually. The following is one instance which demonstrates 
how a Rav’s thoughtfulness can have a major impact.

A member of Rav Kreisworth’s kehillah, 
congregation/community remarked to him that he spent too much 
time at weddings. (The idea that a lay person has no business
criticising or making “suggestions” to his Rav – in and of itself gross 
chutzpah – is not addressed here.) “Other rabbanim stay a few 
minutes and then leave to return home to their Torah study,” the 
man said. “By remaining so long at weddings, you intimate to people 
(as if it is their business) that your time is not that important.”

Rav Kreisworth replied, “There is a considerable amount of 
pritzus, unrestrained, amoral, behaviour at the weddings (behaviour
that is neither Jewish in nature, nor belongs at a wedding). It is, 
sadly, a sign of the times. As long as I am at the wedding (out of 
respect), however, the people behave with a modicum of restraint. 
Therefore, I remain for the entire wedding to prevent this 
misconduct.” This one act was an indication of his greatness.
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When Eliezer came to the house of 
Besuel, they placed food and drink 
before him. He replied, “I will not eat 
before I have said my piece.” 
There is a fascinating Midrash that 
they wished to kill Eliezer and take the 
riches he had with him. They 
therefore poisoned the food they 
offered him. 
While Eliezer was recounting his 
experiences in coming to find a wife 
for Yitzchak, an angel switched the 
plates, Besuel ate the poisoned 
foods, and then he died. 
The first lesson here is that we’re on 
Earth for a mission. If we let other 
things distract us from it, we may very 
well not live to complete it. However, if 
we remain focused on the goal, we 
may be saving our lives and living to 
reap the rewards. 
The second lesson is quite similar. 
Had they killed Eliezer, they would 
have gotten his money, and that’s it. 
By marrying into Avraham’s family, 
though, they (or at least Rivka) would 
have access to a much greater 
amount of wealth. 
Often we can get caught up in the 
little things and being petty for what 
we want, though in the process we 
lose out on much more. The Torah 
here reminds us, focus on your goals 
and you will reap the rewards. 

Thought of the week: 

You should set goals beyond 
your reach so you always 
have something to live for. 

(B:GK TYwARB)  „...IENK JRAB IWRBX AYH EBRA TYRQB HRs TMTW‰ 
“And Sarah died in the area of “the four”, that is, Chevron, in Canaan...” (Beraishis 23:2) 

The Midrash tells us that when Avraham “ran to the cattle” the calf he chose ran away. 
He gave chase, and finally caught up with it at Me’aras HaMachpeila, the “double cave” 
where Avraham found Adam and Chava buried. Now when it was time to bury Sarah, 
this is where he would buy a burial plot. Indeed, numerous Gemaras tell us that 
Chevron was used as a burial place for Jews throughout the generations. 

That’s all well and good, but what is the point of telling us where she died? Even if she 
had died in Tiveria, Avraham would have transported her to Chrvon for burial. Further, 
why tell us that the locals called it Kiryat Arba, which we know as Chevron? 

Rashi explains the meaning of the name Kiryat Arba. He says “the four” referred to, 
were the giants, Achiman, Talman and Shaishai, and their father. These are the family 
of giants called “Anakim” who were there when the Meraglim went to spy out Canaan.  

We first find mention of them in Beraishis (6:4) where they were called “Nefilim, the 
fallen ones.” They were angels who became enamored with women and “fell” from 
heaven. They sired giants who were men of renown, and that’s who Kiryat Arba was 
named for. Rashi says they were called Nefilim because they fell and caused the world 
to fall with them, and in Ivrit, they are known as Anakim. 

Rashi on our posuk gives another explanation of the name; that it referred to the four 
couples who would buried there: Adam and Chava, Avraham and Sarah, Yitzchak and 
Rivka, and Yaakov and Leah. Since they hadn’t been buried there yet, Kiryat Arba 
could not have been referred to that at the time, so why mention the four couples? 

By looking at both answers of Rashi, we find a striking lesson. The place Kiryat Arba 
was known as the place of the “four.” Whether the giants of Canaan, or the giants of 
the Jewish People, this place recalled their memory. The Nefilim fell and brought the 
world down with them. On the other hand, the four couples uplifted themselves and the 
world with them. In fact, when Avraham bought the field of Machpela, the Torah tells us 
the field was uplifted (23:17 see Rashi). 

It seems that the Torah is telling us that in life we can choose. Are we going to go up 
and uplift everyone with us, like the four couples buried in Me’aras HaMachpela, or are 
we going to be like the Nefilim, who brought everyone down along with them? Kiryat 
Arba was mentioned because it wasn’t just the name of a place where an event 
“happened” to occur. Rather, it was noteworthy because of the choices made by those 
recalled in its name. 

R’ Elchonon Wasserman HY”D had a boyhood friend who became a successful attorney. 
R’ Elchonon visited him many years later, when he was fundraising for his Yeshiva. The 
attorney said to him: “You know, when we were in school, it was apparent that you had a 
much better head than I did. If you’d used that intellect to go into law you’d have been even 
more successful than me.” 

R’ Elchonon replied, “Let me ask you a question. Two trains are sitting on the tracks at the 
station. One is older and has bare wooden benches while the other is brand new with plush 
velvet seats and all the amenities. Which train do you take?” 

“Why,” exclaimed the man, “of course you take the new, luxurious one!” “Actually,” smiled 
R’ Elchonon, “It depends on which one is heading to your desired destination.” 
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e find ourselves living in very uncertain and 
unnerving times. These past nine months have 
taken a serious toll on us. The losses of loved ones, 

Parnassa and the general melancholy of having to live a 
different kind of life in so many ways. And to top it off - 
the election. We all need some kind of Chizuk. Let us try. 

Our Parsha begins with the purchase of the מערת המכפלה in 
which Adam and Chava were already buried. It becomes 
the final resting place of Avraham and Sara, Yitzchok 
and Rifka and Yaakov and Leah. Sefarim attribute much 
more to this spot than it would appear to be. Harav 
Michel Zilber ( 'בים דרך – הפטורה – ט ) quotes  מעבר יבק that 
if Avraham had not bought the  מערה, there would be no 
 amongst Jews. He also quotes a Zohar (Vayechi מלכות
248:2) that asks: Since Dovid is the fourth leg of “the 
chair” -  מרכבה - indicating the vehicle that  שמים  is כבוד 
“carried” through this world, the מלכות, the kingdom of 
Hashem, was transported through the likes of the Avos 
and Dovid. Wonders the Zohar, why is Dovid not buried 
in the מערה along with the previous Avos? He answers that 
since Adam is buried there, it’s “like” Dovid is buried there, 
because Dovid is the continuation of Adam’s life. This is 
based on a Chazal we all know that Adam donated seventy 
years of his life to Dovid. Rav Zilber explains, (at least the 
way I understand it), that really, all Malchus that exists by 
man emanates from Adam, who was the king of the world 
when he was created. By the virtue of Adam giving years 
of his life to Dovid, he made Dovid the central origin of 
ALL MALCHUS, hence they were known as  מלכות בית דוד 
; including, as we all know, the ultimate Melech who will 
arrive at the end of days - משיח בן דוד. 

So, in fact, the covert purpose of the מערה was to connect 
the Avos – the disseminators of  כבוד שמים in the world – 
together with Adam the originator of the Malchus of man. 
They will, until the end time, illustrate to the world how 
to serve Hashem.

Allow me to digress for a moment. We all know that the 
Haftorah tells of the incident in which Dovid was old, 
and his clothing were no longer able to warm him. We 
know that this was a punishment for his cutting the cloak 

of Shaul when he was hiding and trying to save his life 
(Berachos 62a, Rashi Melachim 1:1). We always wonder, 
why he would be punished for using a tactic that was 
driven by פיקוח נפש ? But, if we use the formula of – א – ד 
 and since Dovid was really (see Anfei of 2 weeks ago) ם 
the continuation of Adam, it becomes less of a problem. 
Adam’s actions created the need for clothing in this world. 
Hashem had to become Adam and Chava’s tailor -  כביכול. 
That person should have had a different perspective of 
clothing which would not have allowed him to tear them 
out of respect. 

Back to the ranch. So we have learned that the  מערה is 
really the root of all Malchus up until the Malchus of משיח 
 The times we live in, even without the benefit of a .בן דוד
Navi – sadly – makes all of us say, and maybe even really 
mean it,  צייטען  .the era of Moshiach is upon us ,משיח'ס 
What is happening in the world is so not normal – that 
ONE PROBLEM should affect the entire world with no 
safe haven ANYWHERE – has not happened since the 
Mabul. This election farce, with physical danger hovering 
over it and a Nation fueled by hatred, worry all of us 
to different degrees. Hakadosh Baruch Hu is –  כביכול - 
standing at our door and ringing the doorbell. None of 
us like to hear this – but we still have not done enough 
to answer the doorbell. I certainly include myself in that 
critique – we must do more.

Good Jews, as good Jews should, have expressed concern 
about how the future can affect our brothers and sisters 
in Eretz Yisroel – and even in this country. Concern yes, 
but only with the lesson of Hoshea in the forefront of our 
minds and hearts. We are all familiar with the fourteenth 
Kapitel of Hoshea, which is the Haftorah of Shabbos Shuva, 
as he begins with the words of rebuke and motivation, 
urging us, coaxing us –  אלוקיך ה'  עד  ישראל   He then .שובה 
guides us to Teshuva, reminding us that  אין עוד מלבדו, the 
Ribono Shel Olam runs the world despite man’s thinking 
otherwise. Do not rely on anything other than Hashem  - 
 .redirect your focus to the Above only - אל תבטחו בנדיבים 
Hoshea urges us to say, Ashur will not save us, we will not 
ride upon horses (a reference to Mitrayim – Rashi), we 

W
פרשת חיי שרה
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will no longer declare as our gods the work of our hands 
(worshiping the idols they fashioned themselves), for it is 
only with You that the orphan finds mercy. This is what 
we must believe: NOT this country, NOT this “Ferd” and 
not the other “Ferd”, and not our own devices. The only 
source of mercy is our  אב הרחמים.  

What does seem to be true is that the Ribono Shel Olam 
is making us feel that even in the “Goldeneh Medina”, 
the golden country, we are still in Galus. The influence 
we thought we had, is diminishing – and it may continue 
to decline – we can’t even get our stores out of the red 
zone. The Chidushei Harim (beginning of Va’era) explains 
that we only left Mitzrayim when it became something we 
could no longer tolerate. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים – 
only when it became סבלות – then Hashem took us out. We 
got too comfortable, and this was the only way out.

Let’s go back to Hoshea. When you will do Teshuva - then 
“I will be like dew for Yisroel – יפרח כשושנה – he will blossom 
like a rosebush, and his roots will be strong like cedars 
of Lebanon. What a Malbim on the Pesukim! Powerful! 
Encouraging! He speaks about something he calls שושנת 
 which as per his description, is a tumbleweed. It has ,יריחו 
no roots in the ground and is tossed about by the wind 
far, far away from its origin. There have been cases where 
they (almost like balls of hay) have closed off highways. 
Its only source of nourishment is dew, which allows it to 
grow. Says the Malbim, this is a Mashal for Klal Yisroel in 
Galus. Driven from our land, detached from our source 
of livelihood, tossed and tumbled far from home and 
yet, still nourished by the ubiquitous  טל and allowed to 
flourish. But can Klal Yisroel retain its soul after such a 
lengthy withdrawal? The Navi answers, yes! כלבנון לו   וריח 
, as the Malbim elucidates: שהיא הלבנון  ריח  להם  יהיה   ועדיין 
.הקדושה והטהרה המתיחסת אל הלבנון

The story of our survival is based on the call of שובה ישראל 
; our recognition that no matter what the circumstances 
may be, we, the Yasom that no one really cares about, can 
find comfort in an outstretched hand – אתה נותן יד לפושעים. 

My Yedidim, I am just as bewildered as everybody, but I 
know בלי ספק , that the Ribono Shel Olam runs the world 
and everything in it – ESPECIALLY the מלכים  who לב 

basically have no בחירה. We are still trying to figure out 
“Vos Vill Goht, but it seems like Hashem is deepening the 
Galus to make us realize that we are still in it. That itself 
is something to really think about, to stop and consider 
how much we rely on Hashem’s puppets that are just being 
maneuvered to carry out His agenda.  אין עוד מלבדו are not 
just words for a song – it’s the Hashkafa of how to live our 
lives.

We live in extraordinary times and that calls for special 
behavior. We should recognize the Galus for what it is and 
realize that the Galus is in its final act. Let’s become aware 
and put our ears to the ground to hear עקבתא דמשיחא. 

Hoping for when the Avos and Dovid will arise and lead 
the שושנת יריחו back home.

Among those that are מצפים לישועה
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'מה' מצעדי גבר'   
‘By Hashem are a strong man’s footsteps’ 

Moreinu HaRav shlit”a relates: I spent Shabbos by R’ Shimon 
bar Yochai in Meron. Because I had tendonitis in my leg, the 
doctor said I should try not to stand on my leg more than 
necessary. 
About an hour before Shabbos, I left the apartment to climb 
the mountain to the holy cave. As soon as I opened the door, I 
saw a man who came to get copies of Tiv Hakehila that I 
brought with me from Yerushalayim and I place them outside 
the apartment to distribute in Tzefas. He was already in the car 
and he was very happy to see me. I asked him if he had the 
time and strength to take me up to the cave and he was happy 
to comply. I told him that this was literally hashgacha pratis 
since I am not supposed to walk on the leg and now Hashem 
sent him to take me up as per doctor’s orders. He smiled and 
he said that his hashgacha was greater than mine and he said: 
“I came with my son to get a bracha from the Rav, since this is 
my son’s birthday. I did not want to disturb and knock on the 
door, perhaps the Rav was resting. So we did not knock on the 
door and we went back to the car a little disappointed and just 
then the Rav came out of the door. This was only chessed 
Hashem, the kindness of Hashem, upon us and now the joy of 
the boy is very great.” 
Moreinu HaRav continued to relate: That motzaei Shabbos we 
were informed that my sister had passed away and I had to 
hurry to get to the funeral leaving Yerushalayim. My driver was 
supposed to arrive much later. ‘By Hashem are a strong man’s 
footsteps established’. My son was also in Meron and he 
decided to reserve a ride for 8:00 after Shabbos, despite that 
everyone usually stays later but the boys had to get back to 
yeshiva. 
A large vehicle arrived, also took us and at the Chananya 
intersection we joined the driver that was arranged for me and 
he continued to Yerushalayim. In the merit that my son 
reserved an earlier ride, Baruch Hashem we got to the funeral 
on time. We see how everything is arranged beforehand.   

 

Chayei Sarah 
5781 

And G-d blessed Yitzchak – ברך אלקים את יצחקוי  
How many times in our lifetimes are we faced with doubt and it is hard 
for us to decide what to do? Sometimes we are sure that if we do not 
make the right decision the world will collapse chalilah… the person 
stands by his choices and he feels like he is running the world. 
Sometimes we have to remember the posuk (Mishlei 19:21)  רבות'
 ,Many thoughts are in a man’s heart‘ – מחשבות בלב איש ועצת ה' תקום'
but only the counsel of Hashem will prevail’. What does this mean? 
What does it seem to you, that if you do not decide what will happen 
then nothing will happen? As if HaKadosh Baruch Hu is waiting for your 
decision… 
It is told about Rav Yitzchak Zev Soleveitchik – the Griz of Brisk – that a 
short time before he passed away, he sat with his sons and he thought 
about the many things he did during his lifetime, and perhaps he did 
not have to do them. Then he told his sons about the things he did not 
do in his lifetime, and not once did he regret not doing them, but of 
the things that he did do, there were things that he regretted doing. 
The posuk states (25:11): ך אלקים את יצחק''ויהי אחרי מות אברהם ויבר  – 
‘And it was after the death of Avraham and G-d blessed Yitzchak’, and 
Rashi explains, ‘although HaKadosh Baruch Hu gave the blessings over 
to Avraham, Avraham was afraid to bless Yitzchak because he foresaw 
Eisav coming forth from him. He said, “Let the Master of the blessings 
come and bless whoever will be good in His eyes.” So HaKadosh Baruch 
Hu came and blessed Yitzchak.’ Avraham Avinu was faced with difficult 
doubts, HaKadosh Baruch Hu gave him the power to bless as it states 
 and you will be a blessing’, and ultimately, he had‘ – 'והיה ברכה' (12:2)
a son. HaKadosh Baruch Hu promised him (21:12)  כי ביצחק יקרא לך'
 since through Yitzchak will offspring be considered yours’, but‘ – זרע'
with Ruach HaKodesh he saw that the wicked Eisav was destined to 
come from Yitzchak, then he was afraid to bless him, what do you do?! 
This is what we said, if you have a question and you cannot decide 
what to do, let HaKadosh Baruch Hu decide. Let Him run the world as 
He sees fit. This is what Avraham Avinu did, he did not bless his only 
son, rather, ‘Let the Master of the blessings come and bless whoever 
will be good in His eyes’. He relied on HaKadosh Baruch Hu to bless 
whom He saw fit. And so we see ‘HaKadosh Baruch Hu came and 
blessed him’ – Yitzchak. This is what Dovid HaMelech said (Mishlei 
 Many thoughts are in a‘ – 'רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' תקום'  (19:21
man’s heart, but only the counsel of Hashem will prevail’. When there 
are many uncertain thoughts in your heart, remember, the counsel of 
Hashem will prevail. 

- Tiv HaTorah – Chayei Sarah 
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Perhaps the Torah intended to inform us that despite surpassing all 
these hardships, she believed that everything was for her benefit. Even 
though most of her distresses were in joy and she thanked her Creator 
for this. We derive this from the expression ‘they were all equal for 
goodness’, that even the pain and the aggravation were equal to her 
for goodness, knowing that there was value for all these tribulations, 
and they were only coming to benefit the person. The Torah informs us 
that we too should learn from her actions and believe in Hashem 
Yisbarach with pure faith and know that nothing bad emits from the 
mouth of the One Above, and everything that transpires to a person is 
for his benefit, even though he does not see it with his eyes. 
Perhaps we can also say that the Torah informs us of this while 
disguised in the passing of Sarah. To let us know that at the end of the 
day the person comes to realize that everything was for his benefit, 
and if he does not merit seeing this while alive, he will merit seeing it 
after he passes. Then, when his neshama goes up to the eternal world, 
he will come to realize that all the hardships he endured in this world 
were worth it. This is why the Torah tells us this after her passing, to let 
us know that even though most of her life was painful, and she did not 
have the ability to attain the depth of the supervision of Above, still, 
she accepted this with love and faith that everything was for the best. 
It was only after her long life when her neshama went up to the 
Celestial Palace, then she saw that ‘the lifetime of Sarah’ ‘were all 
equal for goodness’. 
Chazal state (Pesachim 50a):   'והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה
 And Hashem will become King of all the earth, on that‘ – אחד ושמו אחד'
day Hashem will be One and His Name will be One’ (Zecharya 14:9), Is 
He not One today? R’ Acha bar Chanina said: “The World to Come is 
not like this world. In this world when one hears good tidings he says, 
‘Blessed Who is good and does good’ and when one hears bad tidings 
he says, ’Blessed is the true Judge’. But, in the World to Come, all of 
the blessings will be, ‘Who is good and does good’. 
This is because in this world the person does not see the true reality, 
and with his human eyes he only sees the difficulties and the pain 
before him. But he does not see the good hidden within them, 
therefore, he is prone for aggravation. But if he would only measure 
this through faith, he would see that they are truly kindnesses. 
However, since the good is not recognizable, it is not possible to bless 
over it, and he can only bless on the faith that everything is for the 
best. The promise for this is the blessing of ‘the true Judge’ [Dayan 
HaEmes]. This bracha reveals his faith and there is no distortion in his 
situation, so it must be for his benefit. But in the World to Come – 
where everything is good, there he sees the goodness hidden in his 
pain. Aside from it resulting in sweetening the judgment, they are 
basically goodness and kindness.  
Nevertheless, our job is to live with faith while we are still alive, for 
‘everything Hashem does is for the best’. The joy that is brought about 
through this faith is a piece of Olam HaBah, for his joy will be in the 
World to Come, when he will realize the good hidden in the pain, and 
the believer will merit this in this world as well through this joy. 
It is famously told about many Tzaddikim that before they passed away 
they would say that they will not let the world continue like this, but 
rather, when they come to the World Above they will inquire about the 
coming of Moshiach. Sometime after their passing and the necessary 
change has happened in the world, those Tzaddikim reveal to their 
students that when they were asked what did they do to bring the 
complete redemption? They will say that because of their small 
mindedness, they did not discern the good hidden in these distresses, 
but after they went up, the truth was revealed to them  that everything 
is good and there is no bad in the world at all!    
   
 

 כל מה דעביד רחמנא לטב עביד
Everything Hashem does is for the best 

 
The lifetime of Sarah was (23:1) –  חיי שרה )כג:א( ויהיו  

Rashi explains – they were all equal for goodness. 
Many wonder at Rashi’s words, ‘they were all equal for 
goodness’. These words are stated close to the previous 
parshiyos where we can see she spent most of her life in pain, 
until she was 90 years- old she did merit a child. Through her 
actions we can understand how much she suffered because of 
this. In order to relieve her pain she was prepared to do 
extraordinary things that required enormous dedication. She 
consented to having her maidservant as an equal wife to 
Avraham which must have taken a fortitude impossible to 
describe. The very fact that a woman consents to bringing a 
co-wife into her home is great devotion, and here, not only did 
she consent to it, but she also suggested it! And who did she 
suggest? Her maidservant! Not a distinguished woman of 
stature, rather a woman who served as a maidservant owned 
by her. This co-wife was transformed into a wealthy woman 
and even added to her aggravation! And Sarah agreed to this, 
why? Because she said (16:2), 'אולי אבנה ממנה' – ‘perhaps I will 
build up through her’. Rashi explains, ‘Through the merit of my 
bringing my co-wife into my house’, that is, she consented to 
benefit her maidservant even though this tore her apart 
inside, for now she would be denigrated in the eyes of her 
maidservant for the rest of her life. All this so that ‘maybe’ she 
will merit an exchange and be able to hug a son. This proves 
that not having children laid heavily on her soul, and this was 
her lot in life until she was 90. 
She even accepted the distress of ‘a co-wife in the house’ upon 
herself which was above and beyond her capabilities. She was 
shocked by the brazenness of this maidservant who acted to 
arrogantly towards her, and when she described her distress 
to her husband Avraham, he understood that a situation like 
this was too much to bear and there was no other solution but 
to send away the co-wife. He told her (16:6),  הנה שפחתך בידך'
בעניך' הטוב  לה   Behold, your maidservant is in your‘ – עשי 
hand, do to her as you see fit’. Having no choice, the righteous 
Sarah did this, her life was not a calm one. 
Additionally, this righteous woman was taken into captivity 
twice, once by Pharaoh and once by Avimelech. Had Hashem 
not appeared for her, they would have contaminated her, and 
she would have never been free again, and it is impossible to 
describe her pain in those days. 
Even after she already merited a son, her distress still did not 
end. Although this was indescribable joy, but this was also 
tinged with pain. The mockers of the generation publicized 
that ‘she became pregnant by Avimelech’ Rachmana litzlan, 
and she no greater pain than this. After waiting decades to hug 
a son, she was disparaged, and her child was maligned. Also, 
Yishmael began to niggle at her heart when she saw him 
influencing Yitzchak. This was not good for Yitzchak, neither 
physically nor spiritually. This was not a baseless concern, as 
we see that she had no choice but to evict the maidservant 
and her son even though he was beloved to his father [see 
Rashi to 22:2]. In light of all that was said, the question arises 
how is it possible to say that ‘the lifetime of Sarah’ ‘were all 
equal for goodness’? 
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“The earth contracted for him”

The Earth Contracted Miraculously for Eliezer because 
He Learned the Attribute of Self-sacrifice from the Earth

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Chayei Sarah 5781
Translation by Dr. Baruch Fox

“Now He is G-d of the heavens  
and G-d of the earth”

We will begin our investigation by presenting the 
pesukim that describe the oath that Avraham made Eliezer 
swear (ibid. 1): 

"ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל, ויאמר אברהם אל עבדו 

בה' אלקי  ואשביעך  ירכי,  ידך תחת  נא  לו שים  ביתו המושל בכל אשר  זקן 

השמים ואלקי הארץ, אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב 

בקרבו, כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק".

Now, Avraham was old, well on in years, and Hashem 
had blessed Avraham with everything.  Avraham said 
to his slave, the elder of his household, who was in 
charge of all that was his, “Place now your hand under 
my thigh.  And I will have you swear by Hashem, G-d of 
the heavens and G-d of the earth, that you will not take 
a wife for my son from the daughters of the Canaani, 
among whom I dwell.  Instead, to my native land and to 
my birthplace shall you go and take a wife for my son, 
for Yitzchak.”  

Later on in the narrative, Avraham adds (ibid. 7): ה' אלקי" 

 השמים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי ואשר דבר לי ואשר נשבע לי

 לאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אשה לבני

 Hashem, G-d of the heavens, Who took me from  משם".
the house of my father and from the land of my birth, 

This week, we read parshas Chayei Sarah.  The Torah 
describes the task assigned to Eliezer, the servant of 
Avraham.  He travels to Aram Naharayim to find a wife for 
Yitzchak.  He describes his journey to Lavan and Betuel as 
follows (Bereishis 24, 42): ה' אלקי ואומר  היום אל העין   "ואבוא 

 I came—אדוני אברהם אם ישך נא מצליח דרכי אשר אנכי הולך עליה"
today to the well and said, “Hashem, G-d of my master 
Avraham, if You would please make successful my 
journey on which I embark.”  Citing the Midrash, Rashi 
comments: I embarked today, and I arrived today.  We 
deduce from here that the earth contracted for him.  
Rabbi Acha said: The conversation of the slaves of the 
Avos is more pleasing before the Omnipresent than 
the Torah of their descendants; for Eliezer’s episode 
is described doubly in the Torah, while many essential 
elements of the Torah were given only by allusion.  

The Tzemach Tzaddik explains the significance 
of Rabbi Acha’s remark.  In every generation, the 
descendants of the Avos continue to explore and expound 
on the profound words of Avraham’s devoted servant, 
Eliezer.  In keeping with this tradition, let us explore why 
the earth contracted for Eliezer, miraculously shortening 
his journey?  Why did he merit this miracle?  What lesson 
are we supposed to learn from this episode to help us 
better serve Hashem?  
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Who spoke with me and Who swore to me, saying, “To 
your offspring I will give this land”; He will send His 
malach before you, and you will take a wife for my son 
from there.  Rashi notes that initially Avraham depicts 
HKB”H as “G-d of the heavens and G-d of the earth.”  
Subsequently, however, he describes HKB”H merely as 
“G-d of the heavens,” omitting “G-d of the earth.”  

Rashi explains the discrepancy as follows: He 
(Avraham) said to him (Eliezer), “Now, He is G-d of the 
heavens and G-d of the earth, since I have made Him 
familiar in the mouths of people; but when He took 
me from my father’s house, He was G-d of the heavens 
but not G-d of the earth.  For, the inhabitants of the 
world were not familiar with Him, and His name was 
not commonly mentioned on earth.”  Why did Avraham 
Avinu feel it necessary to point this out to Eliezer (that he 
was responsible for familiarizing people with HKB”H) as 
he embarked on the quest to find a wife for Yitzchak?  

The Earth Deviated from Its Directive so that  
Man Would Have a Tikun through Teshuvah

To explain the matter, I had a wonderful idea.  It is 
written (ibid. 1, 10): "ארץ ליבשה  אלקים   G-d called—"ויקרא 
the dry land “eretz.”  The Midrash expounds (B.R. 5, 8): 
Why was she named “eretz,” because she wanted to 
fulfill the will of her Creator.” (Translator’s note: Note 
the similarity between the word “eretz”—earth—and the 
words for will and wanted—“ratzon” and “ratzah.”)  But 
don’t all of G-d’s creations want to fulfill His will with 
the utmost fear and reverence?  So, why did the earth 
specifically merit the name “eretz” more so than any of 
the other elements of creation?  

We will suggest an answer based on the commentary 
of the Ohev Yisrael (Bereishis).  In the narrative of the 
creation, HKB”H commanded the earth to produce fruit 
trees that tasted like the fruit itself.  Instead, the earth 
produced trees that did not taste like the actual fruit.  Here 
are the pertinent pesukim (ibid. 11): 

פרי  עושה  פרי  עץ  זרע  מזריע  עשב  דשא  הארץ  תדשא  אלקים  "ויאמר 

זרע  ותוצא הארץ דשא עשב מזריע  כן,  ויהי  בו על הארץ  זרעו  למינו אשר 

למינהו ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למינהו".

G-d said, “Let the earth sprout grass, seed-yielding 
herbs, fruit-trees bearing fruit of its own kind, with its 
seed within it, upon the earth; and it was so.  The earth 
brought forth grass, herbs yielding seed of its kind, and 
trees bearing fruit, which have in it seeds of its kind.  
Rashi explains: “Fruit-trees”: The taste of the tree should 
resemble the taste of the fruit.  But she (the earth) did 
not do this.  Instead: “The earth brought forth . . . trees 
bearing fruit”—not “a tree that was (itself) fruit,” as 
it was commanded to do.  Therefore, when Adam was 
cursed for his sin, she was also held accountable for 
her sin and was cursed.

At first glance, this is mind-boggling!  It seems 
unimaginable that the earth would deviate from what 
HKB”H instructed it to do.  After all, the earth is not swayed 
by a yetzer hara like human beings are.  Therefore, the Ohev 
Yisrael explains: In truth, the earth did not sin at all.  
On the contrary, she performed a tremendous service 
involving self-sacrifice.  She was not concerned about 
ruining her own reputation and honor.  In the words of 
Chazal (Nazir 23b): “Great is an aveirah committed for 
a the sake of a mitzvah (a good, virtuous reason).”  

He explains that the spiritual earth in the heavens 
recognized that man’s neshamah is a portion of G-d—a 
heavenly entity hewn from the Kisei HaKavod, the Throne 
of Glory.  Now, since man has a natural tendency to sin, 
as it is written (ibid. 8, 21): "מנעוריו רע  האדם  לב   the—"יצר 
inclination of man’s heart is evil from his youth—
he would cause irreparable damage to the root of his 
neshamah.  Then, even teshuvah would not accomplish a 
tikun for him.  

Therefore, the earth cleverly deviated from what 
HKB”H had commanded her to do—to produce trees that 
tasted like their fruit.  Thus, man would have a built-in 
excuse when he sinned.  He could claim that the sin did 
not stem from his neshamah but rather from his physical 
body, which was formed from the earth that had sinned by 
deviating from the will of HKB”H.  It turns out, therefore, 
that the earth performed a tremendous service “l’shem 
shamayim,” allowing man the opportunity to make rectify 
his transgressions by means of teshuvah.  
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With this understanding, he interprets the passuk 
(Vayikra 26, 42): וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף" 

אזכור" והארץ  אזכור  אברהם  בריתי   I will remember My—את 
covenant with Yaakov, and also My covenant with 
Yitzchak, and also My covenant with Avraham will 
I remember, and I will remember the land (earth).  
Without a doubt, recalling the merits of the Avos is 
beneficial for their offspring; but what is the benefit of 
recalling the merit of the earth--"והארץ אזכור"?  In keeping 
with what we have just learned, when man sins, HKB”H 
recalls that the earth deviated from what the Creator 
instructed it to do.  Consequently, man, who was formed 
from the earth deserves leniency; he should be punished 
less severely and be entitled to perform teshuvah.  In 
other words, his sin stems entirely from his physical body, 
which has an inclination to sin, because it was formed 
from the dust of the earth.  

In Even Sheleimah (Bereishis 19), authored by the 
esteemed Gaon of Shamloi, ztz”l, he applies this notion 
to explain the formula we recite in Avinu Malkeinu: אבינו" 

 our Father, our King, remember—מלכנו זכור כי עפר אנחנו"
that we are (merely) dust.  In other words, we are 
beseeching HKB”H to show us leniency due to the fact 
that our bodies were formed from the dust of the earth.  
Hence, we sinned solely on account of our physical bodies 
which reflect the flawed character of the earth but not on 
account of our neshamos.  

The Study of Torah Should Be 
 Accompanied by Derech Eretz 

It is fitting at this point to interject a wonderful idea 
that I heard from my mentor and Rebbe, the esteemed 
Rabbi Yechiel Michel HaKohen Fried, Av Beis Din of Krasna, 
ztz”l.  He applies this notion to explain the statement in the 
Mishnah (Avos 2, 2): "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ"—beautiful 
is Torah-study combined with derech eretz.  He refers 
to the passuk (ibid. 19, 18): "'ה אני  כמוך  לרעך   you—"ואהבת 
shall love your fellow as yourself; I am Hashem.  Rashi 
cites the language of the Toras Kohanim: Rabbi Akiva said, 
“This is a great precept of the Torah.”  

In Toras Moshe (Kedoshim), the Chasam Sofer focuses 
on the fact that Rabbi Akiva specifies: “This is a great 

precept of the Torah” and doesn’t simply say: “This is a 
great precept.”  He refers to an elucidation of Rabbi Akiva’s 
in the Gemara (B.M. 62a) related to the passuk (ibid. 25, 36): 
עמך" אחיך   and let your brother live with you.  The—"וחי 
Gemara discusses a situation where two men are stranded 
in the desert and one of them has only enough water to save 
himself.  Rabbi Akiva rules: "חייך קודמין לחיי חבירך"—your life 
takes precedence over the life of your friend.  

If that is the ruling—that a person should save his own 
life at the expense of his friend’s life—then one is not truly 
fulfilling the precept of: “You shall love your fellow as 
yourself”?  The Chasam Sofer explains that this is precisely 
why Rabbi Akiva adds the phrase: “This is a great precept 
of the Torah.”  With regards to Torah-study, a person is 
obligated to teach others even if it means diminishing his 
own personal Torah-study.  Furthermore the term "כמוך"—
as yourself—indicates that by teaching others, he is also 
performing a mitzvah and accruing merit; thus, they are 
both benefitting equally.  

This then is the implication of the statement: יפה תלמוד " 

 If a person wishes to study Torah and to  .תורה עם דרך ארץ"
be successful, he must first learn the lesson of the “eretz”—
the earth who sacrificed her virtue for the sake of mankind.  
In similar fashion, when it comes to Torah-study, a person 
must do the same.  As we learned from the Chasam Sofer, 
he must sacrifice his own Torah-study, if necessary, for the 
sake of teaching others.  

Avraham Avinu Revealed to  
the World the Self-sacrifice of the Earth

Following this line of reasoning, we will now explain 
Avraham Avinu’s statement to Eliezer, his servant: “Now, 
He is G-d of the heavens and G-d of the earth, since I 
have made Him familiar in the mouths of people; 
but when He took me for my father’s house, He was 
G-d of the heavens but not G-d of the earth.  For, the 
inhabitants of the world were not familiar with Him, 
and His name was not commonly mentioned on earth.”  
We will begin by referring to a passuk at the end of parshas 
Noach (Bereishis 11, 28): וימת הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו" 

כשדים"  Haran died in the presence of Terach his—באור 
father in his native land, in Ur Kasdim.  Rashi comments 
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in the name of a Midrash Aggadah that Nimrod had ordered 
that Avraham be thrown into a fiery furnace for smashing 
and breaking his father’s idols.  Miraculously, he was saved 
by HKB”H.  (This is the origin of the name Ur Kasdim which 
connotes the element of fire.)

The Agra D’Kallah (end of Noach) questions why the 
Torah neglects to mention explicitly the ordeal of the fiery 
furnace and Avraham’s willingness to sacrifice his life.  To 
answer the question, he refers to a question asked by many 
commentaries brought down by the Parshas Derachim 
(Drush 1): We have a ruling from the Rambam (Hilchos 
Melachim 10, 2) that a “son of Noach” is not obligated to 
sacrifice his life for the sake of “kiddush Hashem.”  

Additionally, the Rambam rules (Hilchos Yesodei 
HaTorah 5, 4): If anyone about whom it is said: 
“Transgress and do not sacrifice your life,” sacrifices 
his life and does not transgress, he is held accountable 
for his life.  For, he is transgressing an explicit admonition 
and prohibition (ibid. 9, 5): "ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש"—
but I will demand the blood of your souls.  So, while 
it is true that Avraham fulfilled all the precepts of the 
Torah without being commanded to do so, here he was 
exceedingly stringent.  Who permitted him to sacrifice 
his life for the sake of “kiddush Hashem”?  For, as we have 
learned, a “son of Noach” was not commanded to do so and, 
in fact, was prohibited from doing so.  

Hence, the Agra D’Kallah explains that Avraham Avinu’s 
act of self-sacrifice in Ur Kasdim constituted a case of 
“aveirah l’shma”—an aveirah committed for the sake of 
sanctifying the holy name.  He was ready to forfeit his entire 
portion of Olam HaBa in order to repudiate and renounce 
all forms of idolatry—“avodah-zarah”—and to sanctify the 
name of Heaven in the world.  Therefore, this event could 
not be described explicitly in Torah she’b’chsav, because it 
was prohibited by Torah law.    

We can posit that Avraham Avinu learned the value of 
“aveirah l’shma” from the earth that committed an “aveirah 
l’shma” for the benefit of mankind.  Therefore, he followed 
its example in order to sanctify the name of Heaven.  This 
can be implied from his remark to Eliezer: “Now, He is 

G-d of the heavens and G-d of the earth, since I have 
made Him familiar in the mouths of people.”  Not only 
did he reveal to people that HKB”H created the world 
and controls it according to His will; but he also revealed 
to them that HKB”H is the “G-d of the earth,” because 
she sacrificed herself to enable the masses to perform 
teshuvah, knowing full-well that she would be punished 
severely.  Avraham learned from the earth’s altruistic 
example to even sacrifice his life in Olam HaBa for the sake 
of sanctifying the name of Heaven.  

Now, let us interpret Avraham’s remarks to Eliezer in this 
light: Hashem, G-d of the heavens, Who took me from the 
house of my father and from the land of my birth, Who 
spoke with me and Who swore to me, saying, “To your 
offspring I will give this land.”  In other words, he was 
assured that his offspring would also learn from the earth 
to sacrifice their lives for the sake of sanctifying the name 
of Heaven.  In that merit, He will send His malach before 
you, and you will take a wife for my son from there.  

Avraham Avinu Battled the Kings 
 over the Dust of the Earth

I would like to propose my own explanation for an 
enigmatic teaching revealed by Eliyahu HaNavi.  He 
revealed that Avraham Avinu managed to defeat the four 
kings by tossing dust on them that transformed into 
weapons.  In the Gemara (Ta’anis 21a), a story is recounted 
concerning Nachum Ish Gam Zu and a miraculous feat that 
was performed on account of his incredible emunah.  

Once, the Jews wished to send the king a present.  
They contemplated who they should send.  They agreed 
on Nachum Ish Gam Zu, because he was well-versed in 
miracles.  They sent with him a crate of precious stones.  He 
embarked on his mission and found accommodations in a 
local inn.  That night, the local people emptied his crate of 
the precious stones and filled it instead with dirt, so that he 
would not sense what they had done.  Upon reaching the 
king, his servants opened the crate and saw that it was full 
of dirt.  The king’s first impulse was to kill all of the Jews for 
this mockery.  Notwithstanding, Nachum proclaimed (as he 
customarily did): "גם זו לטובה"—this, too, is for the good!  
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Eliyahu appeared as one of the king’s ministers and 
suggested that perhaps this dirt was from the dirt of 
Avraham, their forefather.  He explained that when 
Avraham battled the four kings, he threw dirt on them and it 
transformed into swords.  At that particular time, there was 
one country that the king’s army was unable to conquer. So, 
they examined the dirt brought by Nachum and, indeed, it 
transformed into swords.  With their newfound weapons, 
they conquered their foe.  They were so thrilled that they 
took Nachum Ish Gam Zu into the king’s treasury and filled 
his crate with precious stones and pearls.  Then they sent 
him on his way with great fanfare and honor.  

In light of this story, let us return to the battle Avraham 
waged against the four kings.  He was willing to sacrifice 
his life to rescue Lot, the progenitor of David HaMelech 
(which we discussed last week).  According to the Torah’s 
account, he went to battle them alone, accompanied only 
by Eliezer, as it is written (ibid. 14, 14): וישמע אברם כי נשבה" 

—אחיו וירק את חניכיו ילידי ביתו שמונה עשר ושלש מאות וירדוף עד דן"
and Avram heard that his brother was taken captive, 
and he armed his initiates who had been born in his 
house—three hundred and eighteen—and he gave 
chase as far as Dan.  According to the Gemara (Nedarim 
32a), he was only accompanied by Eliezer; the passuk 
states that he was accompanied by 318 men, because the 
gematria of אליעז"ר is 318.  

As we learned from the Gemara in Ta’anis above, 
Avraham successfully defeated the four kings and their 
armies by throwing dirt from the earth on them; the dirt 
transformed into swords and killed them.  Let us propose 
an explanation. Avraham placed his life in danger to rescue 
Lot; he learned the value of self-sacrifice from the earth.  
Therefore, his miraculous victory over the four kings was 
accomplished via dirt of the earth.  

Eliezer Learned from His Master  
Avraham the Value of Self-sacrifice

We can now shed some light on the significance of the 
oath Avraham made Eliezer swear: “And I will have you 
swear by Hashem, G-d of the heavens and G-d of the 
earth.”  Avraham explains to him: “Hashem, G-d of the 
heavens, Who took me from the house of my father”—

then, He was only G-d of the heavens, as was the case when 
HKB”H instructed Avraham (ibid. 12, 1): "מארצך לך  —"לך 
abandon your superficial perception of the earth; instead: 
אראך" אשר  הארץ   recognize the fact that the earth—"אל 
sacrificed herself for the benefit of man.  

 Avraham was conveying a message to Eliezer. In reality, 
Eliezer truly desired that his own daughter would marry 
Yitzchak.  The passuk says (ibid. 24, 39): ואומר אל אדוני אולי" 

 and I said to my master, “Perhaps the—לא תלך האשה אחרי"
woman will not follow me.”  Rashi points out that the word 
for “perhaps” in this passuk—״אולי״—is actually spelled 
deficiently, without a “vav”; as such, it can be interpreted as 
 meaning “to me.”  This alludes to the fact that Eliezer ,״אלי״
had a daughter, and he was searching for a pretext for 
Avraham to instruct him to turn to himself, to have him 
(Yitzchak) marry his daughter.  Avraham said to him, 
“My son is blessed, and you are cursed, and one who is 
cursed cannot attach to one who is blessed.”

Let us explain.  Eliezer was a descendant of Canaan, the 
son of Cham, who was cursed by his father, Noach.  As it is 
written (ibid. 9, 24): ,וייקץ נח מיינו וידע את אשר עשה לו בנו הקטן" 

לאחיו" יהיה  עבדים  עבד  כנען  ארור   Noach awoke from—ויאמר 
his wine and realized what his small son had done to 
him.  And he said, “Cursed is Canaan; a slave of slaves 
shall he be to his brothers.”  In contrast, Avraham was a 
descendant of Shem.  Noach blessed him as follows (ibid. 
למו" :(26 עבד  כנען  ויהי  שם  אלקי  ה'  ברוך   ,and he said—"ויאמר 
“Blessed is Hashem, the G-d of Shem; and Canaan shall 
be a slave to them.”

This then was the message that Avraham was conveying 
to his slave, Eliezer: “And I will have you swear by 
Hashem, G-d of the heavens and G-d of the earth.”  Learn 
this important lesson from the earth.  After all, I had the 
privilege of publicizing the fact that HKB”H is also the “G-d 
of the earth,” because it is on account of the earth’s self-
sacrifice that man is afforded the opportunity to perform 
teshuvah.  In similar fashion, man, who was created from 
the dust of the earth, must strive to fulfill G-d’s will.  That 
is precisely what Eliezer did.  He fulfilled his mission as a 
loyal servant, disregarding all ulterior motives—even his 
initial desire that Yitzchak wed his own daughter.  



לזכות רפואה שלמה: מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה
אברהם יהודה בן שרה רבקה ומתתיהו ישעיהו בן חנה חניקה

Parshas Chayei Sarah 5781 | 6

To receive the mamarim by email: mamarim@shvileipinchas.com

This explains very nicely the words of the passuk: “I came 
today to the well.”  As mentioned, Rashi comments that 
this means: I embarked today, and I arrived today.  We 
deduce from here that the earth contracted for him.  In 
other words, the vital lesson learned from the earth became 
apparent to him.  Disregarding the possible, damaging, 
undesirable consequences, the earth performed an act of 
self-sacrifice.  Eliezer learned from the earth to fulfill his 
mission for Avraham with total devotion and self-sacrifice.  
In reality, the simple interpretation of the passuk and the 
allusion go hand in hand magnificently.  The earth contracted 
for Eliezer, miraculously shortening his journey, because he 
learned from the earth the value of self-sacrifice.  

The Power of Self-sacrifice

It gives me great pleasure to conclude this essay with a 
teaching from the great Rabbi Akiva Yosef Schlesinger, ztz”l.  
He addresses Rashi’s comment (in the name of the Midrash): 
Rabbi Acha said: The conversation of the slaves of the 
Avos is more pleasing before the Omnipresent than 
the Torah of their descendants.  We have learned in the 
Gemara (Berachos 20a): אמר ליה רב פפא לאביי, מאי שנא ראשונים" 

ניסא." לן  אנן דלא מתרחיש  ומאי שנא  ניסא,   Rav Papa  דאתרחיש להו 
asks Abaye:  Why were miracles performed on behalf of the 
earlier generations and not for our generation?  Rav Papa 

adds that it cannot be because they learned more Torah; 
for he proves that their generation learned more Torah.  
He goes on to inquire regarding the absence of rainfall.  
Why did it suffice in previous generations for Rav Yehudah 
to merely remove one shoe, illustrating his distress and 
discomfort, and the rains fell immediately; whereas we 
suffer and pray and cry out all day long without results?  

Abaye responds:  ,השם אקדושת  נפשייהו  מסרי  קא  הוו   "קמאי 

השם" אקדושת  נפשין  מסרינן  לא   it is because the earlier—אנן 
generations sacrificed their lives to serve Hashem beyond 
the realm of nature, consequently it was natural for nature 
to alter its behavior on their behalf.  We, on the other hand, 
do not serve Hashem beyond the scope of nature, therefore 
we are limited to a natural existence; we do not possess the 
power to summon supernatural miracles. 

We can now explain Rav Acha’s remark very nicely: The 
conversation of the slaves of the Avos is more pleasing 
before the Omnipresent—since Eliezer, Avraham’s slave, 
fulfilled his mission for Avraham with devotion and self-
sacrifice, his actions were much more deserving of a miracle—
the contraction of the earth—than the Torah of their 
descendants—since they study Torah without self-sacrifice, 
they lack the extraordinary power to summon miracles.

Family Madeb - לעילוי נשמת  
their dear mother 
 Lea bat Virgini ע"ה

Arthur & Randi Luxenberg  לזכות  

of their wonderfull parents, children and grandson

לעילוי נשמת His Father ר' יצחק יהודה בן ר' אברהם ע"ה
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n this Parsha, the Torah describes in detail, repeating the 
entire process, of how Eliezer chose Yitzchak’s wife. Rashi 
explains the reason. Hashem appreciates the “small talk” 

of our Avos more than the Torah of his children. On a simple 
level, this means that Hashem loves everything about the Avos. 
While that is true, there is an additional message for us.
 
The Akeida explains that we can learn more Torah from these 
stories than we can from the Halachic portions of the Torah. In 
these stories, we find not only what Hashem is teaching us but 
how we should live our lives. We also learn how Hashem thinks 
and how He expects us to think. This is what is taught to us 
when we are told that Gadol Shimushom Yoser Melimudom, 
we learn more from seeing how our Gedolim live their lives 
than we see when we learn Torah from them.
 
When we learn Torah in a vacuum, without a Rebbi, our 
learning is incomplete and when we apply it we may lack 
some minor details which may make a real difference. When 
we observe how our Rebbi applies that same Halacha, with 

precise balance, we are completing the lesson. It is the same 
reason professions that require interacting with people, such 
as medical and social work, require internship. You can only 
properly learn the industry by observing the professionals and 
practicing under their watch.
 
I am not advocating people stop learning Torah and chase 
Gedolim, but this message can change how we learn Torah. 
We should 1) take advantage of the parts of Gemoroh & Navi 
which teach experiences. This is in contrast with how many 
learn the Aggadeta portions of the Gemoro, when we learn 
them superficially, smiling at the “cuteness” of the story and 
turning the page. 2) We should always extract one lesson 
which we can then apply in our own lives. 3) Listen to how 
our Chachomim learn, but, even more importantly, observe 
how they live. And finally, 4) serve them and engage with them 
as much as you can.
 
To the extent which people will follow these rules, people will 
find the greatness which is inside of them.

4 1

To sponsor or dedicate 
this publication, please 
call the Areivim office: 
845-371-2760 or email

info@areivim.com

EMERGENCY HOTLINE
Dial: 845-371-2760 
or Text: 914-490-8129 

and type the word 
“EMERGENCY”

8 4 5 - 3 7 1 - 2 7 6 0     |     I N F O @ A R E I V I M . C O M     |     W W W . A R E I V I M . C O M

MonseyCandles  8:14       Motzai Shabbos    9:45

BaltimoreCandles   8:18      Motzai Shabbos     9:49

TorontoCandles   8:45       Motzai Shabbos  10;16

To subscribe to the 
Weekly Email, please 

email info@areivim.com 
and enter “Subscribe” 

in the subject line. 
design

printingconsulting
journals 

postcards
invitations

campaigns

brochures

 Bar/Bat Mitzvahs & Weddings

catalogs
mailings

ad blanks

marketing

Ramapost.  
Your one-stop address for all your marketing,  

graphic design, printing and mailing needs.
Once we have your job in-house, your worries are over.

david@ramapost.com   (845) 369-9600   www.ramapost.comSHRAGIE DAVID LIEBER

FA S T  .  P R O F E S S I O N A L  .  D E P E N D A B L E

MARKE TING |  GR APHIC DESIGN |  PRINTING |  MAIL  SER VICES

. . .The alternative to disappointment!

m
ar

ke
ting graphic design

printing mailing

382 Route 59, Suite 264, Airmont, NY 10952    T: (845) 369-9600    F: (845) 369-9601
info@ramapost.com www.ramapost.com

L
A

Y
O

U
T

 B
Y

 R
A

M
A

P
O

S
T

.C
O

M
 

 
P

A
R

S
H

A
S

 C
H

A
Y

E
I S

A
R

A
 5

7
8

1

To subscribe to the Weekly Email, please email info@areivim.com 
and enter "Subscribe" into the subject line.

Please go to www.TorahAnytime.com to listen to Rabbi Shmuel 
Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.

845-371-2760 | INFO@AREIVIM.COM | P.O. BOX 166 HILLBURN, NY 10931 | WWW.AREIVIM.COM

By Rabbi Shmuel Gluck

I

eing a Mushlam, a “complete” person, has several levels. 
It is an important goal and one which is easy to achieve, 
in varying degrees of course. This is even truer when 

one begins from a young age. As parents, we should bring our 
children up with this in mind.
 
A friend of mine considers himself well-rounded because he 
carries on him a bunch of gadgets and tools. That just makes 
him prepared. Being a well-rounded person describes a specific 
personality and behavioral profile and isn’t about how many 
useful tools fit in your pocket.  
 
A common image of a well-rounded person is the person who 
can Daven for the Amud, Lein, maybe even fix a Sefer Torah with 
ink and quill. Our Chachamim describe what is required to be 
considered well-rounded and it includes all the tasks needed 
to build and sustain a well running community. While some 
Talmidei Chachamim are not well-rounded, when we find one 
who is, we see it as a sign of their being special, a “cut-above” 
their peers. I am always advocating that people learn how to 

handle a wide array of personal needs (e.g. sheetrocking) and 
community needs (navigating a violation on the Shul), even if 
they can’t imagine that their skills will ever be needed.
 
Some people are able to give a Shiur even when they aren’t 
prepared and can Daven on Shabbos even if they are a little 
tone deaf. They do what is needed at the moment and are 
prepared just enough to fill any void that may arise.
 
(This is different from rising to the challenge when there 
is someone else in the room who is more gifted, or when 
the person himself is completely incapable of filling the void 
because they want to feel like a hero. Consider this possibility 
if you find yourself “saving the day” more often than should be 
expected.)
 
Being a well-rounded person isn’t limited to Mitzvohs or 
community work. Another version of being well-rounded is a 
mindset. We all look up to a person who is able to rise to the 
challenge. He can do what is needed of him, even if it isn’t a 

B
The Value Of Being A 'Mushlam' (A Well-Rounded Person)
By Rabbi Shmuel Gluck
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natural skill or it is something which he has little experience in. 
He has a calming effect when he is in the room because, even 
if he has no idea what to do next, his mind naturally figures 
out what to do and makes it look easy. (Actually, it only seems 
natural. It requires a serious commitment and practice.) While 
the trait to make everything look easy isn’t solely the trait of 
well-roundedness, it is a requirement of being well-rounded.
 
Some parents, siblings, coworkers, and friends have a mind 
frame to do whatever has to happen. Within groups there is 
usually one person who will stay up all night for a deadline. 
There is the person who will work with his hands even though 
he is a professional and has little experience getting dirty.
 
The most subtle form of being well-rounded is something I 
experience in the homes for the boys at Areivim. With some, 
when I walk into their rooms and the common areas, everything 
is in its proper place. The kitchen utensils are cleaned after 
each meal, and everything is always where they are supposed 
to be when they are supposed to be there.
 
Others, who are trying to become B’nei Torah or successful 
in other ways, don’t see how their inability 
to remember where they left their keys 
or shoes fits into their goals. The absence 
of order in homes or schedule is the sign 
of a lack of a necessary skill. They are not 
well-rounded and this weakness will hinder 
their success and itself partially defines 
them.
 
The ability to do all of the above is not 
dependent on whether you have a gene 
that bequeaths to you a good voice or the 
natural ability to keep your room clean, 
although they certainly will make things easier. No one has 
all the genes in all the areas that comprise a well-
rounded person but everyone can decide to become 
one.
 
Becoming well-rounded requires people to consider each 
individual area as important, whether to be able to find their 
socks right away or offer to Lein when it is clear that no 
one is qualified to do so. If a person considers multiple areas 
important, he becomes a well-rounded person. It can be said 
that becoming well-rounded requires an appreciation 
for the importance of things running smoothly and 
an appreciation that each person is responsible to 
himself, family, and community.
 
How do we instill this in ourselves and in our children?
 
Being a Mushlam is a realistic goal because it doesn’t require 
too many real skills. It is a perspective, one of ownership, that 
I am accountable to make “my little world” a better place and 
will rise to the challenge when I’m needed. This attitude alone 
is rewarding even if only because well-rounded people are 

generally more confident.
 
All of this can be taught to our children and our spouses, but 
not by lessons (or worse, criticism when they don’t undertake 
something unexpected of them on their own). Never describe 
and demand an above average trait as if it is the norm. It 
crushes them and you will end up with an inferior result, not 
the above average end product that you expected from them.
 
The value of being well-rounded can only be learned 
if they see the same in their parents. If things, people, 
chores, and schedule are all in order, they will see 
that as their norm, they will appreciate its value, and 
parents won’t have to say much, if anything.
 
What is most important for children to see are the decisions 
that led to the orderly home. For example, ensuring everything 
in the home is in place on the way to a relative's Levaya is not 
a well-rounded decision. Offering to help the shul when the 
family needs your time isn’t well-rounded either. Achieving 
the necessary balance is a subtle art and a failed 
attempt at achieving balance results in chaos by 

design and that’s what the children 
will learn: that they can decide what 
their perspective of balance is, reap none 
of the benefits of being well balanced, and 
satisfy themselves with feeling good about 
themselves.
 
Finally, there is becoming a Mushlam in 
thought, a topic of its own, but necessary 
to mention. Our thoughts must include all 
forms of emotion and logic, but each one 
must be invoked at the right time, for the 
right duration, and with the right intensity. 

Many people are not well-rounded and are unable to act with 
patience, or become upset even when they should be patient.
 
There are many necessary traits required to lead a healthy, 
successful life and to pass that along to one’s children. Well-
roundedness is an important one and one that they will 
appreciate, even if they won’t acknowledge it or even realize 
it on their own. They may even make fun of you that you are 
always on time, or mindful of what’s needed. Deep down, 
there’s respect and, when they become an adult, they will 
follow in the same path.
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"No one has all the 
genes in all the areas 

that comprise a
well-rounded person but 

everyone can decide
to become one."

Areivim’s 20th annual dinner will be held on
December 5 (Motzei Shabbos Vayishlach) at 7:30pm. 

The event will be held virtually. Details to follow. 

We will be honoring Mr. Bernie Samet, Mr. & Mrs. Laibel 
Schwartz, and Mr. & Mrs. Yosef Bernfeld for their help in 

making the next generation of Klal Yisroel a better one. Please 
participate by joining us and by advertising in our journal.  

You can contact us at 845-371-2760, info@areivim.com, and 
at areivim.com.  
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A Study of Shabbos #4 – Tehillim and Shabbos - Part 1 
By David Gurwitz 

Shabbos has a very special relationship with Tehillim, which makes sense, since Dovid Hamelech, 
the author of Sefer Tehillim, was so connected to Shabbos and was niftar on Shabbos. His 
survival each Shabbos, after he was informed that he would be niftar on a Shabbos, is the basis 
of melava malka on Motzoei Shabbos    

There are quite a few people who say the entire Sefer Tehillim every Shabbos. I recall spending 
a Shabbos years ago with my family in Tosh, Canada, north of Montreal. The olam started saying 
Sefer Tehillim at 8:30 a.m., finished at around 10:30 a.m., and started davening then. Laining 
began at around noon, accompanied by wine, cake and Kiddush.  

Each day, we also have a special relationship with Tehillim. We say a specific kappitel of Tehillim 
every day at the end of Shacharis, corresponding to what the Leviim sang on that particular day 
of the week in the Bais Hamikdosh. We preface the kappitel with the words, “Hayom yom rishon 
baShabbos - This is day one towards Shabbos,” “Hayom yom sheini baShabbos - This is day two 
towards Shabbos,” and so on.  We say this for each of the six days leading to Shabbos. What is 
striking and definitely worth contemplating when we recite these kappitlach is that the value of 
hayom (61) yom (56) is 117, which, when multiplied by the six days, equals 702, the value of 
the word Shabbos. 

In essence, via this daily cumulative “ticker” system, the six days form a beautiful package 
leading to Shabbos. This is something clearly worth thinking about for a short while daily. 

I’d like to explore how we can expand our approach to Shabbos all week, and, as we approach 
Shabbos, enter it and exit it, all via a greater awareness of Tehillim. After all, since every day of 
the week in Lashon Hakodesh is named only in reference to Shabbos and not based on the name 
of a planet or a star, we technically are literally either in Shabbos or living in time only referenced 
to Shabbos. Again, a bit of contemplation about this unique state of existence - at whatever level 
we are capable of - might lead to a greater Shabbos connection. Preparation for anything we do 
in life requires planning. Most of us know the famous adage:  How does one get to Carnegie 
Hall? Practice. At the risk of sounding trite, I’d like to suggest that we try asking ourselves: How 
do we get to Shabbos? By preparation and practice, living a part of it each day, and placing it on 
the “attention” screen, besides thinking about the food and delicacies that we so assiduously 
plan for as well.  
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We say the following four kappitlach of Tehillim that “frame” Shabbos: Tehillim 107 before 
Minchah on Friday night, Tehillim 92 and 93 as we approach Maariv on Friday night, and Tehillim 
91 immediately following the recital of Maariv after Shabbos ends. These will be our focus for 
the next several articles. 

We also say Tehillim 93 on day six, Friday morning, as well. This kappitel has 45 words, which 
is begematria Adam, since Adam was created and sinned on day six, and was saved by Shabbos, 
as we all are every week. Dovid Hamelech was a reincarnation of Adam, so the Tehillim 
connection is even greater. The last three words of the last line, “Hashem le’orech yomim - May 
it be for long days,” also hint at Shabbos. How? The gematria of le’orech yomim is 351. So, too, 
one plus two plus three, etc., up to 26, the value of Hashem’s Name, add up to 351. 351 and 
351 equal 702, Shabbos! The very last line in the day six shir shel yom shows us a doorway to 
Shabbos. 

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l provides a wonderful detailed explanation of almost each 
section of each kappitel of Tehillim. 

Regarding kappitel 93, he says the following: “This psalm is a continuation of psalm 92. It sings 
of the era when the enduring kingdom of Hashem, which erring mankind had so long resisted, 
will at least begin on earth. ‘Aidosecha ne’emenu me’od levaisecha no’ava kodesh Hashem 
le’orech yomim - Your testimonies have proven faithful; the name of sanctuary truly befits your 
house, may it be for long days.’ The universal worship of Hashem, which will be part of the 
coming of Hashem’s kingdom on earth, had been heralded and advanced long go by those 
institutions of Divine Law which come under the category of ‘testimonies, witness, and 
memorials.’ The first and foremost of these institutions is, of course, Shabbos.” 

Tehillim 92 is, of course, Mizmor Shir Leyom HaShabbos. Rav Hirsch begins his elucidation by 
contrasting it with kappitel 91, which “portrayed the people of Israel as it is borne through history 
upon the pinions of Divine Providence, secure in Hashem’s shelter amidst the storms of time. At 
the end, psalm 91 points out that it is the recognition of Hashem’s name, yadah shemi, and 
insight concerning His wishes and His sovereignty, which gives Israel the stamina to complete, 
serenely and steadfastly, the long, trial-filled path which it must walk through history. Psalm 92 
is dedicated to that institution which is to accompany Israel in all its wanderings through the 
ages like a spiritual Well of Miriam from which Israel should draw in deep drafts that perception 
and that serene trust and peace of mind which it needs in order to discharge its mission. This 
institution is none other than the Shabbos, the most precious of pearls, as our sages put it, which 
was given to Moshe to bring to his people from Hashem, and whose message Moshe now puts 
into words in order to impart it to the hearts and minds of his people. According to tradition, 
Psalm 92 was also written by Moshe.”  

To be continued... 

David  
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PARSHAS CHAYAI SARA  
SARAH IMEINU AND THE GIANTS WITHIN HER 

 
This parsha speaks about Jewish Marriage and the minute detailed choosing of the right spouse for Yitzchak Avinu. The 
wife you marry is not only about how it affects your life but also the life of your children and family who are your continuity 
throughout the generations. As the mother of your children, your wife must play many roles and wear many hats. As a 
mother she has the duties of being a caretaker, nurturer, manager, health and care provider, financial advisor, cook, 
housekeeper, conflict resolver, event planner, teacher, complaint department, chauffer, counselor, trip advisor, 
launderer, activities director just to name of few. She therefore has to be dedicated and devoted to her duties, and 
preferably to fulfill them with love and understanding. 
 
These role functions are universal more or less. However, in the Jewish Home the mother must also play a very significant 
role of spiritual mentor, teacher, guide and source of inspiration, and not only preferably with love but a must. We don't 
have to go further than Dovid Hamelech who wrote (Tehillim 116,15) ךתמא ןב ךדבע ינא  I am your servant Hashem because 
my mother was Your servant. Dovid's father was none other than ישי  who Chazal say on him that he was one of the four 
individuals who never committed a sin during his lifetime. One would think that by having such a stellar outstanding father 
it would be the exclusive and greatest catalyst in Dovid's life to make him the great servant of Hashem whom he was. 
However, Dovid claims that his servitude to Hashem came about through his relationship with his mother during his early 
years when one is primarily raised by the mother. It is she who hugs and cuddles her child, smothering him with kisses 
and endearing words incessantly, telling him stories of tzaddikim, saying the shmah and a lullaby at bedtime. Growing up 
as a baby, it is the presence and intervention of the mother, hands on, that creates that passionate ambiance and yearning 
that surrounds the child and fosters growth to become a talmid chacham, tzaddik, and an Erlicher Yid. It is the mother's 
sensitivity that constantly instills within her young child through daily interaction, the development of middos tovos and 
refinement, sharing, patience, self control, discipline, and gratitude, all of which are necessary components for building 
the solid foundation of a virtuous and righteous life of future service to Hashem.   
 
It was the insight of Sarah Imeinu, not Avraham, who under the radar perceived the bad influence and the potential 
spiritual damage brewing from Yishmael on Yitzchak. She therefore demanded Avraham to oust his son Yishmael from the 
family and distant him from Yitzchak. Hashem told Avraham to listen to what Sarah advises for she is one hundred percent 
correct even though to the naked eye such negativity was not visible at all.  
 

התוכבלו הרשל דפסל םהרבא אביו  And Avraham came to eulogize Sarah and to cry. Rashi asks from where did he come? The 
answer is from Har Hamoriya upon where the Akaidah transpired and which news caused Sarah's demise. Why did the 
Torah feel it necessary to relate to us from where Avraham came from to give a eulogy on Sarah?  
 
When one ponders upon the accomplishments of Sara Imeinu during her lifetime one can come out with a hefty list. She 
was a tzadekkes her entire life always striving to ascend higher levels of avodas Hashem. Her Hachnasas Orchim and open 
house with four entrances was exemplary and she toiled baking and cooking for multitudes of guests who visited her oasis. 
She was involved in the lifetime work of the first Kiruv Organization bringing idol worshippers under the wings of Hashem  
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and adhere to the belief of monotheism. Each one of these life long endeavors would be sufficient to eulogize her and the 
great merits she accumulated through them. Yet none of these were the focus of the hesped of Avraham. The Baalei 
Derush explain that the passuk םהרבא אביו  is telling us from which point did Avraham come to eulogize his wife, and the 
answer is from Har Hamoriya. Look at the caliber of son whom she raised and mothered that he was willing to become a 
sacrifice to Hashem. Yitzchak did not have the personal prophecy from Hashem to be a korban but rather it was 
commanded to Avraham who told it to Yitzchak and he nevertheless complied. Chazal tell us that the reason the ordeal 
was called the Akeidah which means binding, was because Yitzchak asked his father to bind him so he would not flinch 
out of fear or pain and thereby invalidate himself as a kosher korban. The Yiras Shamayim that Yitzchak displayed with 
this request, even though he was not commanded to be the korban, was so lofty that our chachamim chose these two 
words קחצי תדקע  to describe the tenth and final test of Avraham. The passuk is telling us that Avraham when he eulogized 
Sarah he mainly focused on her accomplishment of raising such a tzaddik son who was willing at the young age of 37 to 
sacrifice himself to Hashem without a heavenly command and in the manner he did. אב הירומה רהמ . 
 
Sara died in the city of Chevron also known as Kiryas Arabah. One of the reasons for the second name is that it refers to 
the Four Giants that lived there, three sons and their father (Rashi). Why did the Torah feel it necessary to tell us the city's 
second name in juxtaposition to Sara's death? We can say that they correspond to the four giant achievements that Sarah 
accomplished in her lifetime. She was a giant in chesed, a giant in tzidkus, and a giant in Kiruv. However, the "father" 
achievement of all these giants was her magnitude as a parent in raising and producing such a child as Yitzchak. That is 
why the name of Kiryat Arbah is followed by הרשל דופסל םהרבא אוביו  in order to allude that Avraham chose from the Four 
giant milestones of Sarah, specifically the achievement of Har Hamoriya, the Akaidas Yitzchak upon which to focus the 
hesped of his Aishes Chayil. This is also alluded to in the Aishas Chayil (Mishlei 31,10) which the Medrash says was the 
hesped of Avraham on Sarah. The first word of the hesped תשא  is the acronym of the three giant sons ימלת ישש ןמיחא . 
The fourth son is hinted in the second word ליח  which (including the three letters and the word) is gematria ןב  referring 
to Yitzchak her son. This achievement is likened to the father of the three giants. 
 

ךמא תאו ךיבא תא דבכ  this can also be interpreted to mean honor your fatherhood and motherhood. Bringing a child into 
Hashem's world demands responsibility to do the best job you can in shaping him to be a true ovaid Hashem. Raising the 
next generation to carry on the mesorah was Sara's main undertaking and the essence of her life. This is hinted in the first 
word of the parsha ויהיו  which is gematriah 37 (Baal Haturim). Her last 37 years with Yitzchak was her greatest 
accomplishment and continued accompanying Yitzchak after her death. For when Yitzchak married Rivka the passuk says 
ומא הרש הלהאה קחצי האביו (24,67)  and Rashi comments that it was as if his mother was still by him as the three miracles 
that were by Sarah in the tent was also by Rivka during their marriage. 
 

Rav Brazil 
Gut Shabbos 
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Parashas Chayei Sarah א"פשת הרשייחתשרפ

Hebrew Academy of Cleveland
Dedicated to the memory of Ellis Goldberg z’’l publisher and distributor of the worldwide edition of Peninim 

תחינבלארבדיוותמינפלעמםהרבאםקיו
Avraham rose up from the presence of his dead, and spoke to the 

Bnei Cheis. (23:3)

This group of people, Bnei Cheis, is mentioned ten times in 
the parsha. The Torah is frugal with words and does not use an extra 
word unless it teaches a lesson or has unique significance. 
Therefore, the ten-time redundancy of Bnei Cheis (nine times in this 
parshah and once in Parshas Vayechi) begs elucidation. Chazal
explain that these ten mentions correspond to the Ten 
Commandments, in order to teach the lesson that whoever assists in 
the business dealings of a tzaddik, righteous person, it is considered 
as if he carried out the Ten Commandments. This is a powerful 
statement. We have no question that assisting a tzaddik is laudatory, 
but that it is compared to fulfilling the Ten Commandments seems a 
bit “over the top.”

In “Wisdom For Living,” Horav Noach Weinberg, zl, explains
(taken from his weekly shmuess, ethical discourse) that Chazal are 
teaching us that one act can make history, one achievement can 
alter a person’s life trajectory and transform him into a different 
person. Bnei Cheis, the Chittim, were a fierce nation, the name Cheis
derived from the Hebrew word for fear. These Bnei Cheis, who were 
feared by everyone, were responsible for helping Avraham Avinu, 
our Patriarch, purchase the Meoras HaMachpeilah from Efron. One 
good deed for an individual whom they considered to be a Prince of 
G-d, is equal to their having fulfilled the Ten Commandments. By 
performing this singular act, they gave value to their life. One deed 
can make a world of difference. One act can alter the course of one’s 
life, thus elevating the value of his benefactor’s life. By helping 
someone change, one can create and concretise his place in history. 
This does not mean that he can now sit back, retire and rest on his 
laurels (like so many do). On the contrary, once he makes such an 
impact, he has elevated himself to the point that more is expected 
of him.

Life is about achievement. Life is about making an impact 
that lasts for eternity. Imagine changing the life of a fellow Jew –
physically, emotionally, spiritually. To the naysayers, I say: We do not 
measure our impact by the beneficiary’s sense of gratitude. Just 
because he might be unable to acknowledge his debt of gratitude to 
you does not mean that it does not exist. We know whether we have 
succeeded and what change we have effected in another person’s 
life. He may not know how – or he may be too small of a person – to 
acknowledge it, but we know and Hashem knows. One act changes 
two lives: the life of the beneficiary and the life of the benefactor.

In the Musrai Ha’Shlah, the Shlah HaKadosh writes, 
concerning Avraham Avinu’s ba’bayamim, “well on in years” (24:1), 
literally translated, “came with his days”: Avraham lived a full life; 
every day was purposeful and filled with acts of chesed or Torah 
study; he actually came with his days.” Tzarich adam liros she’b’chol 
yom v’yom mimei chayav yaaseh bo tov v’lo ra, “A person should see 
to it that every day of his life he performs good, not bad. Only then 
does that day maintain its existence. A day has value and life from 
the good that is performed on it. Thus, a person who has wasted his 
days and not performed good deeds is considered to be deceased 
(even though he is alive).” Every day of life receives its value and 
designation as a day of life by virtue of the good that one generates 
on that day.

We are able to transform a potentially bad situation into a 
good one, thus elevating it and ourselves. That one act can alter our 
own life’s trajectory. Once, the anteroom outside of the Chiddushei 
HaRim’s office was filled with Jews who had travelled from all over 
to petition the Rebbe for a brachah. A man entered the waiting 
room and proceeded to jump the queue. The gabbai, Rebbe’s
sexton, who was in charge of all comings and goings with regard to 
the Rebbe, explained to the newcomer that there was a system in 
force, and a person was to enter the Rebbe’s office when the gabbai
signalled that it was his turn. The gabbai’s explanation only served 
to enrage the man even more, to the point that he slapped the 
gabbai across the face. 

The gabbai entered the Rebbe’s office and reported what 
had happened, without divulging the incident of the outrageous 
slap. (The Rebbe did not require the gabbai to inform him of every 
detail that happened.)

Finally, the man’s turn arrived, and he went into the
Rebbe’s room and burst out in copious weeping: “Rebbe, I need a 
brachah. My wife and I have been married for years and have yet to 
be blessed with children.” 

The Chiddushei HaRim immediately recognised from the 
gabbai’s relating of the events that this man was the one who had 
disgraced his gabbai and said, “I will not listen to your request until 
you apologise to the gabbai.” (The Rebbe was acutely aware that the 
man’s actions were the result of his anxiety over not having children. 
Nonetheless, one’s anxious tension, however justified, is not an 
excuse to disparage or physically impair the victim of his ire.)

The man broke down and apologised profusely to the 
gabbai. “I am so distraught over the situation that I do not know 
what I am doing.”

The gabbai heard this and said, “Rebbe, I will forgive him, 
but only on one condition. The Rebbe must grant him a brachah to 
have children.” The Rebbe was impressed with his gabbai’s request, 
and he gave the brachah. One year later, the man and his wife were 
blessed with a child. The gabbai transformed a bad situation into 
one of hope and, ultimately, joy. One act changed many lives.

Horav Chaim Kreisworth, zl, was a brilliant Rav and Rosh 
Yeshivah. His encyclopaedic knowledge of Torah was equalled by his 
sensitivity to people and their mitzvah observance. By this, I mean 
that he cared deeply that they act appropriately as observant Jews 
and not fall prey to societal trends that were distasteful both morally 
and spiritually. The following is one instance which demonstrates 
how a Rav’s thoughtfulness can have a major impact.

A member of Rav Kreisworth’s kehillah, 
congregation/community remarked to him that he spent too much 
time at weddings. (The idea that a lay person has no business
criticising or making “suggestions” to his Rav – in and of itself gross 
chutzpah – is not addressed here.) “Other rabbanim stay a few 
minutes and then leave to return home to their Torah study,” the 
man said. “By remaining so long at weddings, you intimate to people 
(as if it is their business) that your time is not that important.”

Rav Kreisworth replied, “There is a considerable amount of 
pritzus, unrestrained, amoral, behaviour at the weddings (behaviour
that is neither Jewish in nature, nor belongs at a wedding). It is, 
sadly, a sign of the times. As long as I am at the wedding (out of 
respect), however, the people behave with a modicum of restraint. 
Therefore, I remain for the entire wedding to prevent this 
misconduct.” This one act was an indication of his greatness.
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קחצילינבלהשאתחקלוךלת

That you not take a wife for my son from the daughters of the 
Canaanim… Rather, to my land and to my kindred shall you go and 

take a wife for my son, for Yitzchak. (24:3,4)

The moral profligacy that reigned in Canaan overrode the 
spiritual perversion that prevailed in Charan. As the D’Rashos HaRan 
explains, it is possible to penetrate the mind of he who is spiritually 
perverse, because idolatry is a philosophical issue which can be 
addressed rationally, so that the individual can understand how his 
logic has been twisted. In contrast, the moral degeneracy of the 
Canaanim is more difficult to counter, because the degeneracy 
becomes imbedded in the psyche of the individual, so that he is 
unable to comprehend anything outside of his established belief 
system.

Horav Boruch Dov Povarsky, Shlita, supplements this with the 
story related in Melachim 1:1 concerning the aged David HaMelech
and the question surrounding his successor. The Navi relates that 
David was at the end of his days when the question arose: Who will 
succeed David? Adoniah ben Chagis audaciously proclaimed himself 
as the future king (he was David’s son). Nasan HaNavi, together with 
Bas Sheva, David’s wife, asked if the king had declared Adoniah to be 
his successor. The king emphatically said that he had not. He then 
swore that Shlomo, his son from Bas Sheva, would reign after him. 
When she heard this declaration, Bas Sheva bowed down to the 
ground and proclaimed, Yechi Adoni HaMelech David l’olam; “The 
King David HaMelech shall live on, and (afterwards) Shlomo will 
succeed him.” Why did Bas Sheva address David HaMelech’s tenure 
as king? At that moment, the discussion on the table was Shlomo’s 
succession, not David’s reign.

The Brisker Rav, zl, distinguishes between Malchus Yisrael, 
the monarchy of Yisrael, and Malchus David, the Davidic dynasty. 
Shlomo HaMelech was designated to follow his father and become 
the Monarch of Bais David. Had Adoniah become king, he would not 
have carried on the Davidic dynasty. When David took an oath 
assuring Bas Sheva of her son’s position within Malchus Bais David, 
she declared, Yechi ha’melech David, because now that Shlomo had 
been designated to perpetuate Malchus Bais David, the present 
king, David HaMelech, could/would live. The Davidic dynasty would 
not cease to exist with his passing, which would have been the case 
had Adoniah become king.

The Rosh Yeshivah advances this thought, noting that 
hemshech hadoros, generational continuity, occurs only when the 
next generation does not alter their parental legacy in any way. As 
long as they guard the ways of the tradition handed to them from 
the previous generation, then hope for continuity prevails. David 
established a monarchy that would continue only if his position were 
to be transferred to a successor who would adhere to his every way. 
Only Shlomo HaMelech would fill his father’s shoes; only he would 
be faithful to his father’s legacy. Thus, they demanded that he be 
proclaimed David’s successor.

Adoniah had a right to claim the meluchah, monarchy. He, 
too, was a son, but it would initiate a new monarchy, not linked to 
the previous one. Unless one were to follow exactly in David’s ways, 
the previous king’s monarchy would cease to exist with David’s 
passing.

We must take into consideration that lineage does not only 
concern monarchial succession. The Avos, holy Patriarchs, comprise 
the foundation of our nation. Father to son, father to son, is a 
requisite upon which this foundation is based. It was crucial that the 
son meticulously adhere to his father’s customs. Thus, Avraham 
Avinu married a woman (Sarah Imeinu) from a family with whom he 
was familiar, one that was not morally degenerate. If Yitzchak were 
to alter this practice and marry a Canaani, he would have thereby 
broken the Patriarchal continuum, having changed from the path 
forged by his father. Continuity, perpetuating the traditions of the 
previous generation, was - and remains- vital to building Klal Yisrael. 
Thus, Avraham set his criteria for Eliezer to find a suitable wife for 

Yitzchak. In order to provide hemshech, continuity, Eliezer had to 
attain this standard.

The Rosh Yeshivah explains that this idea applied to 
Yehoshua being selected to be Moshe Rabbeinu’s successor. He was 
Moshe’s talmid muvhak, primary student, who did not deviate in 
any way or nuance from his revered Rebbe’s teachings. Hemshech,
likewise, pertains to the rebbe/talmid relationship. Only a student 
whose actions are synonymous with those of his rebbe can be 
viewed as a continuation of his rebbe. Chazal (Pirkei Avos 2:8) teach 
that Rabban Yochanan ben Zakai had five talmidim. Surely, his 
yeshivah had many more than five students. He had the largest 
yeshivah in his generation. The Rosh Yeshivah explains that although 
Rabban Yochanan ben Zakai certainly had many students, only five 
could be counted as students whose Rebbe’s name was designated 
upon them. Their label, “Rabban Yochanan ben Zakai’s talmidim,” 
defined their identities; they were his sequel.

'דינחנךרדביכנא
As for me, Hashem has guided me on the way. (24:27)

How often do we become frustrated with a situation or a 
person, to the point that we wonder what is it that Hashem is asking 
of us? Eliezer was sent on a mission, an impossible mission: to find a 
suitable mate for Yitzchak (Avinu). Yitzchak was raised by Avraham 
Avinu and Sarah Imeinu. He was the Olah Temimah, perfect sacrifice. 
The world “out there” was pagan-oriented, with no moral/ethical 
compass and even less of a spiritual focus. If Avraham sends, Eliezer 
goes. The lodestar that guided and maintained him was, Anochi 
baderech nachani Hashem;“As for me, Hashem has guided me on 
the way.” Alone, far away from the spiritual home in which he was 
mentored, Eliezer realised that geographic distance and venue had 
no impact on him. He was b’derech nachani Hashem, led by the 
Almighty, Who is his Guide and Companion. He was never alone. As 
such, he left himself entirely to the guidance of Hashem.  His mission 
was to travel – where the end of the journey would be was to be 
determined by Hashem. Hashem would also determine how it would 
end – in success or failure. If one maintains such an attitude toward 
life, he has no reason for frustration. The most impossible situation, 
the seemingly overwhelming obstacles, seem to iron themselves 
out.

Rashi alludes to this idea when he comments on ba’derech, 
on that way: derech ha’mezuman, “the way which has been 
prepared”; derech ha’yashar “the straight way”; b’oso derech 
she’ha’yeesee tzarich “on that way which I needed.” Eliezer teaches 
us that Hashem prepares the straight way, even though, in our 
limited vision, it does not appear to be straight. Hashem presents us 
with the way that we need, the way which is best suited for us. We 
do not necessarily see it this way, but, as observant Jews, we believe 
that the way we travel is the Heavenly-designated way best suited 
for us, because Hashem Himself has prepared it for us.

Al chayeinu ha’nesunim b’Yadecha, “For our lives which are 
committed to Your power.” Lest anyone think that he is master over 
his own life, we acknowledge and declare (Modim) that our every 
breath and step is the direct result of Hashem’s will. Our destiny is in 
Hashem’s hands. This is what is meant by, Anochi ba’derech nachani 
Hashem.

Hashgachah Pratis, Divine Providence, Heavenly 
manipulations: we could write a book of stories about this topic. It 
would be about daily occurrences, many of which we do not 
understand, but nonetheless believe occur for a good reason. A 
young high school student from an assimilated family in New York 
was sent by his parents to a private high school. It was no ordinary 
private school, because his parents wanted the finest education for 
their precious son. The fact that the school was run by Jesuits and 
that the teachers were themselves priests meant nothing to them. 
They had long ago discarded any affiliation with Judaism. 

They told their son that he was Jewish, but “today” it 
meant nothing. The teacher gave his class an assignment at the end 
of the school year: write a paper about the life of a great man. The 



לזכות רפואה שלמה: מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה
אברהם יהודה בן שרה רבקה ומתתיהו ישעיהו בן חנה חניקה

This publication is available worldwide via email and e-readers.
For info call: ISRAEL 02 532 6058 / USA (216) 371-7609 / e-mail: peninim@dvar.info

teenager went to the library (in the days before Google) and 
somehow came across Maimonides, the Rambam. He read that he 
was a famous Jew. Well, since he, too, was Jewish, he would write 
about him. He received an A+ on the paper and a note from the 
teacher to meet him after class.

The teacher was impressed with the young man and said 
so. He asked him what had prompted him to write about the 
Rambam. “I am Jewish, so I figured I would write about a famous 
Jew,” the boy said. “You are Jewish?” the teacher asked. “Why do 
you attend a Catholic school?” “My parents insist on an excellent 
education,” the teenager replied. “Do you know what it means to be 
Jewish? Do you know what Judaism believes, its tenets and religious 
codes?” the priest asked. “No,” the student replied. This was the first 
time in his young life that he actually felt a sense of shame that he 
was clueless concerning a religion of which he was a part. (Indeed, 
this is often what happens when one is raised in a secular 
background. He is unaware that he is missing out on his heritage. He 
does not know that he is part of a national destiny.) The priest took 
out a small pad of paper, wrote a phone number in Eretz Yisrael, and 
said, “If you one day have occasion to be in Jerusalem, call this 
number. They will guide and educate you about your religion.”

The conversation left its impact on the young student. 
Since he had just completed his sophomore year of high school, a 
trip to the Holy Land was not in the plans. Two years later, upon 
graduation, however, he decided to make the trip and discover more 
about the Judaism his parents had so conveniently deleted from his 
life. (This is another injustice which secular Jewish parents 
perpetrate against their unknowing children. What right does a 
parent have to deprive a child of his/her G-d given legacy? He should 
be allowed to make his own decision.) The student went to Eretz 
Yisrael, made the call and was welcomed with open arms by a 
yeshivah that specialised in reaching out to unaffiliated students 
who were interested in studying about their heritage. Four years 
later, he returned home. (Apparently, his parents were 
understanding. After all, he could be climbing the mountains of Tibet 
in search of himself. This seemed safer.) When he returned to 
America a different person, with a different external image, he was 
now very knowledgeable in Jewish learning and fully observant. He 
decided to return to his school and look up the priest who had 
catalysed his spiritual metamorphosis.

When he entered the priest’s office, the priest had no idea 
who he was. Four years had passed, and he no longer looked the 
way he did then. Today, he looked like a full-fledged ben Torah. It is 
not every day that a yeshivah student visits a priest in a Catholic high 
school. He introduced himself to the priest as the student to whom 
he had given a phone number in Jerusalem, and it all came back. The 
priest said, “Well, I guess you seem to have discovered Judaism. I am 
happy for you. No one should be deprived of his spiritual heritage.”

“This is the reason for my visit today,” the yeshivah student 
explained. “I always wondered what a Catholic priest was doing in an 
outreach yeshivah. Indeed, if not for you, I possibly might never 
have returned to my roots.”

“Let me explain how it all began,” said the priest. “As part 
of my training for the priesthood, I visited Jerusalem’s sacred sites. 
(By sacred he meant the Christian sites.) When I finished my prayers, 
a rabbi approached me and invited me to share a Shabbat meal with 
him and his family. I agreed. He then invited me to visit the yeshivah
that specialised in outreach to the unaffiliated. He never once asked 
whether I was Jewish, taking it for granted that I was. I spent three 
wonderful months eating, praying and studying in the yeshivah. 
When I left I asked myself, “How can I repay these wonderful people 
for the wonderful experience they gave me? When I discovered that 
you were Jewish, I found my answer. I am overjoyed that, in some
small way, I have played a role in your return to Jewish observance.” 
Anochi b’derech nachani Hashem.

השאלוליהתוהקברתאחקיוומאהרשהלהאהקחציהאביו
ומאירחאקחציםחניוהבהאיו

And Yitzchak brought her into the tent of Sarah his mother; he 
married Rivkah; she became his wife, and he loved her; and thus was 

Yitzchak consoled after his mother. (24:67)

The Ramban observes that Yitzchak Avinu’s love for Rivkah 
Imeinu was inspired by her righteousness and the suitability of her 
maasim tovim, good deeds, which are the only criteria upon which 
the Torah predicates the love between husband and wife. 

This is the only form of love that is enduring. Targum Onkeles
interprets the pasuk: “When he/Yitzchak saw that her/Rivkah’s 
actions were similar to those of Sarah, his mother – v’nasiv es 
Rivkah, he married Rivkah.” Yitzchak’s decision to marry Rivkah, to 
have her become Klal Yisrael’s second Matriarch, was grounded on 
her spiritual similarity to his mother. He sought someone with whom 
he could establish the foundation for Klal Yisrael. The question is 
obvious: Eliezer’s mission was replete with miracles. From kefitzas 
ha’derech, the shortening of the journey; to meeting Rivkah 
immediately upon arrival; to the angel saving him from eating the 
poisoned food: nothing but miracles. When Eliezer returned to meet 
with Yitzchak, he related to him the entire litany of miracles that had 
occurred. Was there any greater, more compelling indication that
Heaven was in support of this shidduch, match? What was Yitzchak 
waiting for?

The Brisker Rav, zl, explains that, for Yitzchak, miracles 
were insufficient in convincing him that Rivkah was the appropriate 
mate for him. It was only after he saw that her actions were similar 
to those of his mother that he agreed to marry her. The lesson is 
well-known: One does not marry because of miracles. One marries 
because of character and good middos, character traits. 

Famous question, famous answer, but how does one argue 
with a Heavenly sign? If all the signs indicate this/she is the one, how 
does one ignore it? The answer is, the signs are a test. If one has 
criteria, he should adhere to them, because, at the end of the day, 
one marries the character, not the miracles.

Va’ani Tefillah

הלסךודויםייחהלכו
V’chol ha’chaim Yoducha, Selah. 

Everything alive will gratefully acknowledge You, Selah.

Chazal (Berachos 54b) teach that the Korban Todah, 
thanksgiving offering (Bircas HaGomel), was brought by a person 
who had survived a danger level that fitted into one of four 
categories: 

A) a person released from prison captivity; 
B) one who has crossed the high seas; 
C) one who has travelled through a wilderness; 
D) one who has been seriously ill. 

In each case, the beneficiary of Hashem’s protection survived 
a grave threat to his life. Eitz Yosef posits that the word chaim – ches, 
yud, yud, mem – serves as an acronym for these four circumstances: 
ches – chavush, imprisonment; yud – yissurim; suffering, sickness, 
yud – yam, sea, mem - midbar, desert/wilderness. All these (four) 
circumstances represent Hashem sparing the individual from 
extreme danger. Therefore, chaim, the living, are obligated to 
respond by thanking Hashem, their Heavenly Benefactor.
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DDeeaatthh  bbyy  aa  KKiissss  
שנה  ““  11::2233 מאה  שרה  חיי  ויהיו 

ועשרים שנה ושבע שנים, שני חיי 
  ””שרה 
“And it was the life of Sarah, 

120 years, and seven years, the years of 
Sarah’s life.”  Why does the Posuk say, “  ויהיו חיי
 And it was the life of Sarah,” as“ – ”שרה
opposed to saying what seem to be more 
accurate, “ותחי שרה” – “And Sarah lived?”   
 There are times when a person 
comes down to this world in order to create a 
Tikun for themselves.  Then there are others 
who they do not need a Tikun for themselves, 
for they are complete, yet they come down to 
this world in order to achieve a Tikun for 
others, and through their actions they have a 
great positive effect on the worlds above.  It is 
known that Avrohom and Sarah did not have 
any personal deficiencies, and they did not 
need to come down to this world for their own 
deficiencies, rather they came down to help 
others.  As the Alshich Hakodosh says in this 
Parshah that it is well known from the 
Chachomim that Avrohom and Sara came 
down to this world in order to be Mesaken that 
which Odom and Chava ruined through the 
sin of the Eitz Hada’as.  We also see this from 
Bereishis Rabbah 14:6 which asks why 
Avrohom Avinu was not created first?  The 
Medrash answers that Avrohom had to be 
born later so that he could rectify the sin of 
Odom, and had he been born prior to Odom, 
who would have fixed that sin?  In conclusion, 
Avrohom came to this world to be Mesaken 
Odom.  Odom and Chava brought death to the 
world, and Avrohom and Sarah brought life to 
the world.  Odom and Chava brought curses to 
the world, Avrohom and Sarah brought 
Brocha to the world.  Avrohom and Sara did 
not come down to this world to be Mesaken 
themselves, but to bring a Tikun for others, to 
have a dramatic effect on the worlds above.  A 
Mashpia, one who gives and brings goodness, 
is considered the Zochor, while the one 
receiving this Shefa, goodness, is considered 
the Nekeivah.  The Arizal explains that in the 
Shem Havayah of Hakodosh Boruch Hu, the  'י 
and the 'ו are considered the Zochor, while the 
two remaining letters, the 'ה are considered 
the Nekeivah.  The 'י is the first letter, and it 
is Mashpia to the second letter, the 'ה.  The 
third letter is a 'ו which is Mashpia to the 
fourth letter, the  'ה. The איש, the man, has the 
letter  'י, for the man is the Mashpia, while the 

האש  has the letter 'ה for she is the Nishpah, 
the one receiving the Shefa.  However, there 
are holy people, such as Sarah Imeinu, who did 
not come down to this world in order to achieve 
a Tikun for themselves, but to bring a Tikun 
for others.  While Sara was a Nekeivah, she 
was similar to a 'י and the 'ו for she was a 
Mashpia, bringing goodness to others.  “  ויהיו חיי
היו  -י'    –ו'   to - ”ויהיו“ ,break up the word – ”שרה  
were the days of Sara.  Meaning that the life 
of Sarah Imeinu in this world had a great 
effect on the world, and was similar to the 

letters of the 'י and the  'ו of the Name of 
Hakodosh Boruch Hu, which are Mashpia to 
others.  So too, Sarah Imeinu was Mashpia to 
the upper worlds, which represents the first  'ה 
from the Shem Havayah, and to the worlds 
below, which represents the second 'ה from the 
Shem Havayah. ( עוד יוסף חי) 
 Shir Hashirim Rabbah 6:8 “אחזו ביד”  
–– When Hakodosh Boruch Hu saw that Rebbe 
Bun Ben Rebbe Chiya was extremely 
proficient in his work, “He took him by the 
hand” – meaning that Hakodosh Boruch Hu, 
Himself, took Rebbe Bun’s Neshama, as the 
Tzaddikim are Zoche to pass from this world 
by the “kiss of Hashem” and not by the hand of 
the Malach Hamaves.  Rebbe Bun will be 
Zoche to receive the same reward as one who 
toiled in the study of Torah for 100 years, even 
though he was taken from this world when he 
was 28 years old.  The reason being is that he 
was so intense in his learning, that what he 
literally accomplished was as if he lived 100 
years. (עץ יוסף) 
 The Gemara in Brochos 18a says 
that the years which a person lives in this 
world in righteousness, those are called “חיים” 
– “life.”  However, if one does not live a life of 
Avodas Hashem, and lives a life of wickedness, 
that is not called, “חיים”.  It says in Bereishis 
Rabbah 30:8 that Avrohom Avinu was 48 
years of age when he recognizes his Creator.  
It is known that Avrohom married Sarah when 
she was a young child.  The Gemara in 
Sanhedrin 69b tells us that Avrohom was ten 
years older than Sarah, for we know that 
Sarah was ninety years old when she bore 
Yitzchok, and Avrohom was a hundred years 
old. Based on the fact that Avrohom was ten 
years older than Sarah, that would mean that 
Sarah came to know her Creator when she was 
38 years old.  That means that for 37 years of 
her life she lived life without the knowledge of 
her Creator.  The Posuk is coming to tell us 
that we should not think that the first 37 years 
of Sarah’s life, the Gematria of, “ ויהיו” were 
sullied and not counted in the years of her life.  
“ רהויהיו חיי ש ” – all of these years were counted 
amongst the years of Sarah’s life, even those 
first 37 years, for she rectified those 37 years 
during the rest of her life.  She equalized all of 
her years and made all 127 years of her life 
years of good life.  The Posuk repeats, “  שני חיי
 :because a Tzaddik has two types of life ”שרה
one in  איכות, quality, as it says in Shir 
Hashirim Rabbah 6:13 that Rebbe Bun, the 
son of Rebbe Chiya exerted himself for twenty-
eight years in the study of the Torah, that 
which a conscientious student does not exert 
himself in a hundred years.   Those were years 
of great איכות.  Then there is כמות, quantity – 
the actual physical quantity of years.  Mishlei 
 for through me your days“ – ”כי בי ירבו ימיך“ 9:11
will be increased” – this refers to ויוסיפו  “  .איכות
 and they will increase years of“ – ”לך שנות חיים
life for you” – this refers to כמות.  Devorim 
ימיך“ 30:20 ואורך  חייך,   for He is your“ – ”כי היא 

life, and the length of your days” – there is the 
quality of one’s life, and then the physical 
quantity of it.  “שרה חיי   These are the – ”שני 
years, two sets of years – Sarah Imeinu came 
with great years of  איכות in addition to her 
actual physical years of  כמות. With this we can 
also understand the Posuk about Avrohom 
Avinu, “ םואברהם זקן בא בימי  “ – ”בימים“ – ” ימים  -ב'   ” 
– Avrohom came with two types of days;  איכות 
and  כמות.  Avrohom Avinu took control of his 
Yetzer and was Zoche to live two types of years 
to their fullest. ( בן איש חי) 

 Just as Tzaddikim are תמימים, 
complete, so too their days are complete.  One 
who lives seventy years on this world has a lot 
of that time which was wasted, on eating, 
drinking, sleeping, and chasing after the 
silliness of this world, not the for sake of 
Shomayim.  In truth, the person who 
technically lived for seventy years, really only 
lived maybe twenty or thirty years, for during 
that time he actually performed matters for 
the sake of Shomayim.  However, the 
Tzaddikim, who all of their actions are L’shem 
Shomayim, then all of their days are  תמים, 
complete.  For every moment that they are on 
this world are all set aside for matters of 
Kedusha.  Even when they are performing 
mundane acts and other earthly matters, 
being that they are only doing so that they 
could ultimately serve Hakodosh Boruch Hu, 
then all of their actions are considered actions 
for the sake of Hashem, and then all of their 
years are the years that they lived on this 
world. The Torah stresses, “שני חיי שרה” – all of 
the 127 years that Sarah physically lived, were 
all counted towards her years, for she always 
acted L’shem Shomayim. (מעין בית השואבה)  

 There are those who live in this 
world and they achieve the next world.  They 
work on their Avodas Hashem and do what is 
requested of them.  Then there are the very 
few who go above and beyond everything they 
need to.  They take everything to the next 
level.  Not only do they do what they need to, 
but they are constantly looking for more, to 
accomplish more, and do more for the sake of 
Hashem.  The Torah testifies here about Sarah 
Imeinu, that she was from those unique 
individuals, who not only do what they need 
to, but they do more.  Her whole life was to do 
more and more for Hashem.  She was never 
satisfied with her accomplishments and 
always wanted more.  Her Tafkid on this world 
was to bring a Tikun for others. She worked 
hard on it and was successful.  She made every 
day count in her Avodas Hashem.  So much so, 
that the Torah uses a peculiar Loshon about 
her life, and says, “ שרה  יוויה  חיי  ” – and these 
were the days of Sarah.  Not only did she live 
those days, but they were hers.  She owned 
those days.  May we be Zoche to work on our 
Avodas Hashem, so that we too not only serve 
Hashem during our days in this world, but 
that we own them.  
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When Eliezer came to the house of 
Besuel, they placed food and drink 
before him. He replied, “I will not eat 
before I have said my piece.” 
There is a fascinating Midrash that 
they wished to kill Eliezer and take the 
riches he had with him. They 
therefore poisoned the food they 
offered him. 
While Eliezer was recounting his 
experiences in coming to find a wife 
for Yitzchak, an angel switched the 
plates, Besuel ate the poisoned 
foods, and then he died. 
The first lesson here is that we’re on 
Earth for a mission. If we let other 
things distract us from it, we may very 
well not live to complete it. However, if 
we remain focused on the goal, we 
may be saving our lives and living to 
reap the rewards. 
The second lesson is quite similar. 
Had they killed Eliezer, they would 
have gotten his money, and that’s it. 
By marrying into Avraham’s family, 
though, they (or at least Rivka) would 
have access to a much greater 
amount of wealth. 
Often we can get caught up in the 
little things and being petty for what 
we want, though in the process we 
lose out on much more. The Torah 
here reminds us, focus on your goals 
and you will reap the rewards. 

Thought of the week: 

You should set goals beyond 
your reach so you always 
have something to live for. 

(B:GK TYwARB)  „...IENK JRAB IWRBX AYH EBRA TYRQB HRs TMTW‰ 
“And Sarah died in the area of “the four”, that is, Chevron, in Canaan...” (Beraishis 23:2) 

The Midrash tells us that when Avraham “ran to the cattle” the calf he chose ran away. 
He gave chase, and finally caught up with it at Me’aras HaMachpeila, the “double cave” 
where Avraham found Adam and Chava buried. Now when it was time to bury Sarah, 
this is where he would buy a burial plot. Indeed, numerous Gemaras tell us that 
Chevron was used as a burial place for Jews throughout the generations. 

That’s all well and good, but what is the point of telling us where she died? Even if she 
had died in Tiveria, Avraham would have transported her to Chrvon for burial. Further, 
why tell us that the locals called it Kiryat Arba, which we know as Chevron? 

Rashi explains the meaning of the name Kiryat Arba. He says “the four” referred to, 
were the giants, Achiman, Talman and Shaishai, and their father. These are the family 
of giants called “Anakim” who were there when the Meraglim went to spy out Canaan.  

We first find mention of them in Beraishis (6:4) where they were called “Nefilim, the 
fallen ones.” They were angels who became enamored with women and “fell” from 
heaven. They sired giants who were men of renown, and that’s who Kiryat Arba was 
named for. Rashi says they were called Nefilim because they fell and caused the world 
to fall with them, and in Ivrit, they are known as Anakim. 

Rashi on our posuk gives another explanation of the name; that it referred to the four 
couples who would buried there: Adam and Chava, Avraham and Sarah, Yitzchak and 
Rivka, and Yaakov and Leah. Since they hadn’t been buried there yet, Kiryat Arba 
could not have been referred to that at the time, so why mention the four couples? 

By looking at both answers of Rashi, we find a striking lesson. The place Kiryat Arba 
was known as the place of the “four.” Whether the giants of Canaan, or the giants of 
the Jewish People, this place recalled their memory. The Nefilim fell and brought the 
world down with them. On the other hand, the four couples uplifted themselves and the 
world with them. In fact, when Avraham bought the field of Machpela, the Torah tells us 
the field was uplifted (23:17 see Rashi). 

It seems that the Torah is telling us that in life we can choose. Are we going to go up 
and uplift everyone with us, like the four couples buried in Me’aras HaMachpela, or are 
we going to be like the Nefilim, who brought everyone down along with them? Kiryat 
Arba was mentioned because it wasn’t just the name of a place where an event 
“happened” to occur. Rather, it was noteworthy because of the choices made by those 
recalled in its name. 

R’ Elchonon Wasserman HY”D had a boyhood friend who became a successful attorney. 
R’ Elchonon visited him many years later, when he was fundraising for his Yeshiva. The 
attorney said to him: “You know, when we were in school, it was apparent that you had a 
much better head than I did. If you’d used that intellect to go into law you’d have been even 
more successful than me.” 

R’ Elchonon replied, “Let me ask you a question. Two trains are sitting on the tracks at the 
station. One is older and has bare wooden benches while the other is brand new with plush 
velvet seats and all the amenities. Which train do you take?” 

“Why,” exclaimed the man, “of course you take the new, luxurious one!” “Actually,” smiled 
R’ Elchonon, “It depends on which one is heading to your desired destination.” 
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ליווי וכו', גם צריכים רחמי שמיים. 
בקיצור, כשילד הולך לבית, כל שכן 

לאיזה בית היא בחורה, צריכים לדעת 
הולכת ולאיזה חברות. אם זה חברות 
שאת מכירה אותן והן חברות טובות, 

, אז בסדר, ואין שם שום סכנה רוחנית
היא יכולה ללכת אליה והיא יכולה לבוא 
אליה. אבל זה טוב לעשות הגבלות. גם 
אנחנו אף פעם לא הרשנו לישון אצל 
חברות. תעשי לילדה הגבלות: "תלכי, 

בלילה ותחזרי". זה  12עד  הכי מאוחר
מספיק  שעות. את צריכה לישון ותבואי 
 תשני בבית שלך. זה הכי בריא והכי טוב.

אחד רוצה שירשו לו את הכל, אבל כל 
 לא, אין דבר כזה.

 
שאלה: אני סובלת ממשקל עודף. האם 
לצאת לפגישות במצב הנוכחי או שקודם 

 כל אני ארזה ורק אח"כ אצא לפגישות?
 

אני מבין שאין לך ביטחון עצמי עכשיו 
ואת מרגישה לא נעים ולא נוח. אדרבא, 
אם זה נותן לך אתגר לעבוד על עצמך, 
ואני מדבר באמת, לא מצד יופי, מצד 
בריאות, וקלות, וחיים, ממש חיים אחרי 
המוות. כולנו שומרים על עצמנו, אם אני 
לא אשמור על עצמי גם אני יכול להתחיל 

ות במשקל. כי כל אחד עד גיל לעלות ולעל
עוד גודל, אבל באיזה שהוא שלב, הוא  20

זהו, גמרנו, כבר גודלים לא לכיוון הנכון. 
מכביד על הבנאדם, זה וזה לא בריא, זה 

מקשה על בנאדם את החיים. ולא רק 
מצד יופי. לכן אני אומר, אם זה נותן לך 
אתגר לעבוד על עצמך, אז אדרבא, תעבדי 

 ה פירושו לעבוד על עצמך?על עצמך. ומ
ראשון לעשות את החוק של התודה: דבר 

"רבונו של עולם, תודה לך על הייסורים 
שיש לי שאני משמינה בקלי קלות. יש לי 
מזה ייסורים, ואני מקבלת את הייסורים 
באהבה". זה קודם כל, לעשות את החוק 
של התודה, רבע שעה תודה ושמונה 

 כל. פעמים מזמור לתודה, זה קודם
"כ את חייבת לבקש מה': "רבונו של אח

עולם, תן לי את הכח, תן לי את האמונה 
שאתה נותן חיים ולא האוכל! אלא להפך, 

כמה שאוכלים פחות, יותר בריאים. תן לי 
את האמונה הזו! שאני אאמין שכמה 
שאוכלים פחות יותר בריאים! תן לי 
לאכול רק דברים בריאים, תן לי כח! תן 

! תן לי שמחה! שאני אחפש לי את הכח
שמחה בסוכר! תן לי שמחה ממך 
הקב"ה! שאני אהיה שמחה! ויהיה לי את 

 הכח והשמחה לאכול רק בריא!".
שאמרת רבע שעה תודה ושמונה אחרי 

פעמים מזמור לתודה, אם את רוצה 
לראות תוצאות, חצי שעה, או לפחות רבע 
שעה נוספת תתחנני לפני הקב"ה: "תן לי 

לי שמחה, ותן לי את הכח  אמונה ותן
להתגבר על היצר הרע שלי!". כי הגמרא 
אומרת שאם הקב"ה לא יתן לך את הכח 

 לא תוכלי להתגבר על שום דבר.
הרבה בהצלחה, וזיווג הגון בקרוב הרבה 

 אמן.
 
 

 העלון 

לכבוד נשמתו הטהורה והקדושה של הצדיק הקדוש אדוננו מורנו ורבנו נחמן בן 
 פיגא זיע"א.

 וכן לעילוי נשמת הצדיק הקדוש רבי יהודה זאב בן רבי יחיאל צבי ע"ה 
וכן לעילוי נשמת חברינו היקרים ארז בן דליה ע"ה ובועז בן רומיה ע"ה  וכן 
לעילוי נשמת פערל בת ר' מאיר ע"ה  וכן לעילוי נשמת שלמה בן נעמה ע"ה 

 בתוך שאר כל נפטרי ישראל
דה שיחיה וכן לרפואה שלמה והצלחה של ולהבדיל לרפואה שלמה של משה בן אי

בת שבע בת ימימה שתחיה וכן לרפואה שלמה וחזרה בתשובה שלמה בלי ייסורים 
 של כל בני ובנות ישראל בארץ ובעולם

 וכן להצלחת כל התורמים והתורמות ברוחניות ובגשמיות.

 ןראובלהצלחה ושמירה וכל הישועות בחסד וברחמים בלי שום ייסורים של נתן בן 
 וב"ב.

 0527161619לתרומות:

 elitzur424@gmail.comלקבלת העלון במייל: 

 לעילוי נשמת יפה בת גולסטאן ע"ה, 

 ע"ה ימנה בת אסתרוכן לעילוי נשמת 
 לעילוי נשמת שרה בת יהודית אדית.לעילוי נשמת ניסים בן אלגרה ע"ה. 

 נשמת יוסף חיים בן אברהם ע"ה.לעילוי 

ודיסקים של מורנו הרב שלום להזמנת הספרים, חוברות 
 ארוש שליט"א:
0522240696 

 לשמיעת שידור זה בשידור חוזר
 ושיעורים נוספים

 :[ 4]שלוחה  בקו האמונה
026444250 

 9לקבלת צינתוק בכל פעם שמתקיים שידור חי יש להקיש על המקש להרשמה 
 בכניסה לקו
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האחרונה שאתם נוסעים בלי משיח", 
 וחזר על זה שלוש פעמים.

רבנו הקדוש אמר שכשיבוא משיח, כמו 
כל אחד  שהיום כל אחד מניח תפילין ככה

יעשה שעה התבודדות, רק שלא יקבלו 
 שכר.

בכל אופן, אני שואל אותך, מה אכפת לך 
כן יבוא משיח או לא יבוא משיח, מה זה 
עניין שלך? תעבוד את ה' ותתפלל. אני 
מתפלל על משיח כל יום וכל היום, 
כפשוטו. אתם לא תאמינו איך אני 
מתפלל על משיח כל היום. אבל אני לא 

משיח כי משהו רע לי בחיים. מתפלל על 
כי אם אדם יש לו אמונה לא רע לו כלום 
בחיים, יש לו חיים יפים. רק מתפללים 
שיבוא משיח, שתתגלה מלכותו של ה', 
ויגאל את עם ישראל שמסכנים, אנחנו 
לא יודעים איך לקרב אותם. אם היינו 
יודעים היינו אומרים למשיח, תחכה, אל 

ישראל  תבוא עד שנחזיר את כל עם
 בתשובה.

ת כל הזמן, יש איזה צדיק שתמיד באמ
היה אומר, שיש רק מישהו אחד שמעכב 
את המשיח, וזה אני. כיוון שמשמיים 
אומרים, היות וחוזרים בתשובה עוד ועוד 
אנשים, לכן כדאי לחכות עד שיחזרו כל 
עם ישראל בתשובה ואז נביא את 

 המשיח.
 שבוע שעבר, אותו צדיק אמר לי: "עכשיו
אפילו אתה לא מעכב את המשיח". כל 
השנים הוא אמר לי: "אתה יודע, אתה 
מעכב את המשיח. רואים משמיים 
שאתה מחזיר אנשים בתשובה, לא עושה 
אתם דתיים, עושה אותם עובדי ה'!". 
עכשיו שבוע שעבר הוא אמר לי: "זהו, 

 עכשיו גם אתה לא מעכב את המשיח".
לו  ובאמת, אני מבטיח לכם שאני מחכה

ומתפלל על זה כל הזמן, אבל מי שעובד 
 את ה' זה לא מעניין אותו בכלל.

ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי הלכות, תלמדו 
וכל ספרי רבנו הקדוש רבנו נחמן 
מברסלב ורבי נתן תלמידו, ודאי, כל מי 
שיודע ספר, בפרט הגברים, תלמדו ספרי 
רבנו. ודאי שתלמדו גם את הספרים שלי, 

זקות, בפרט לנשים יש בזה המון התח

ואנשים פשוטים שהם לא אנשי ספר, 
ודאי שחובה שילמד בהם. אבל מי שהוא 
איש ספר, כל שכן בני הישיבות, העיקר 
זה ספרי רבנו. כי בספרים של רבנו אם 
אדם יחזיק בהם כמו שצריך באמת יהיה 

 לו כל הגן עדן בעולם הזה.  
 
 

שאלה: הבן שלי מרטיב, עשיתי את חוק 
ב"ה הילד כבר כמה ימים לא התודה ו

מרטיב, השאלה אם להמשיך להגיד את 
 החוק של התודה או שאפשר להפסיק?

 
תמשיך להגיד את החוק, תגיד: תשובה: 

"תודה שהבן שלי היה מרטיב. אני אומר 
לך תודה על הייסורים שהיו לי". עד 

 שתראה שזה מחזיק מעמד.
כשאומרים תודה כל סוגי הצרות  כי

 ם!בעולם מתבטלי
 

שאלה: אני בחורה, רווקה ואין לי כל כך 
הרבה הוצאות, לא טוב לי בעבודה שאני 
נמצאת בה כעת, האם לעזוב את 

 העבודה?
 

עבודה זה לא בשביל פרנסה.  תשובה:
בסדר, אין לך הרבה הוצאות, אבל עבודה 
זה לא רק בשביל פרנסה, את צריכה 
להיות עסוקה, לא להיות משועממת, 

רוע מאוד, הייתי קורא הבטלה זה דבר ג
לה 'אם כל חטאת'. תראי, אם העבודה 
שלך מחלישה אותך ביראת שמיים, 
בצניעות, בטח שאת צריכה לעזוב, איזו 
שאלה? זה כמו שאדם ישאל אותי אם 
לעבוד בשבת... לכן אם זה מחליש אותך 
תעזבי את העבודה. ואם לא, וסתם קשה 
לך שם, את יכולה לעשות את החוק של 

 ויהיה לך טוב בעבודה. התודה
 

מבקשת לישון  16שאלה: הבת שלי בת 
אצל חברות, ולא מקובל עליי, מה דעת 

 כבוד הרב בנושא?
 

קודם כל את צודקת. ללכת  תשובה:
ולחזור הבייתה בשעה נורמלית, ועם 
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כל יהודי  –בוהה!' 'לא! יש להם נשמה ג
 יש לו נשמה גבוהה! חלק אלוק ממעל!

חושבים שלצדיקים לא היו אתם 
נסיונות?! לא היו להם ירידות?! אתה 
רואה שרבנו לא הסתיר את זה שעבר עליו 
 פחד ומוחין דקטנות, רבנו סיפר על עצמו.

יכל לדעת שזה מה שעבר על רבנו? מישהו 
 רבנו סיפר לנו.

הר"ן', אתה תקרא  רבנו בספר שלו 'שבחי
ותחשוב: 'וכי אלו שבחים?!'. כי בדרך 
כלל אצל הצדיקים מספרים עליהם 
סיפורי מופתים, ושהכל הלך להם בחיים 

 חלק! 
רבנו מגלה לנו איך שום דבר לא הלך אבל 

לו בחיים, הכל היה קשה לו, והיה צריך 
 להתפלל הרבה, וצריך לבכות הרבה. 

ה! שהכל רבי נחמן מברסלב! זו הגדולוזה 
 הוא השיג מתוך עבודה ותפילה ובכיות!

בעצמו אמר שכל יום היו לו מאות רבנו 
פעמים באותו היום התחלה חדשה! וז"א 

מאות פעמים  –שהיו לו נפילות, לא פעם 
 ביום!

כל נפילה רבנו היה אומר: "עכשיו ואחרי 
 אני מתחיל!".

רבי נחמן מברסלב! לכן הוא הרבי  וזה
יאת המשיח, והוא שהאש שלו תוקד עד ב

ישאר הרבי עד שיבוא משיח, אין מי 
 שיחליף אותו.

הרבי אתה רואה שכל הדיבורים שלו כי 
הם דיבורים שהדור הזה זקוק להם כמו 

'אם אתה מאמין  –אוויר לנשימה 
שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן', 
'אין יאוש בעולם כלל', 'יש עניין שיתהפך 

שלו שמחיים  הכל לטובה', וכל הדיבורים
 את הנפש.

הוא סיפר על עצמו שעבר עליו מה אז 
שעבר. והוא יכל לספר על עצמו 'אני 
הפייטר הכי גדול! והכל הולך לי בחיים!', 
אבל רבנו סיפר על עצמו ב'שבחי הר"ן' 
איך שלא הלך לו וכמה הוא היה צריך 

 להתפלל על כל דבר.
גם פה הרבי סיפר על עצמו שהוא היה אז 

 קטנות. במוחין ד
אתם חושבים שהצדיקים יש להם מה 

אמונה תמיד והם קודש קודשים וזהו אין 

להם נסיונות? אדם עובר בעולם הזה 
 נסיונות ולא יעזור לו! נסיונות קשים!

כשיש לו את הדרך של רבנו הקדוש אבל 
ואת העצות, בפרט את הדרך שקוראים 
לה  שעה התבודדות, שכל יום יש לו 

ז מה שלא יעבור עליו פגישה עם המלך, א
הוא מגיע לפגישה וחוזר עוד פעם 

 לאמונה.
כל פעם באים אליי אנשים ומספרים לי 
מה שעבר עליהם, ואני אומר להם: "גם 
אני עבר עליי את זה", ומתחיל לספר להם 
על עצמי, והם מסתכלים עליי ולא 

 מאמינים.
אומר להם: "מה חשבתם שמה? שלי אני 

מה שאתה עובר, הולך בחיים? אני עובר 
 ואנחנו עובדים".

לכן אדרבא, תתחזק מהסיפור הזה לדעת 
שככה זה בעולם הזה, ותמיד תקח 

אם צדיקים כאלו   -לעצמך קל וחומר 
עבר עליהם מה שעבר, אז מה? אז גם 
אתה אל תתייאש, ואל תבהל ממה שעובר 
עליך, ותמשיך להתפלל ותמשיך לחפש 
ולבקש. ואל תשבר! אם עובר עליך 

 שיך להתפלל ותמשיך עד שתזכה.תמ
 

 שאלה: מתי כבר יגיע משיח?
 

אני שמח מאוד שאתם שואלים  תשובה:
שוב ושוב את אותה שאלה. כי קראתי 
לכם אז בזמנו את השיחה מרבי אברהם 
ב"ר נחמן, שמי שבאמת רוצה להתקרב 
לה' יתברך ולהיות איש כשר באמת חייב 
 שיהיו לו כל הזמן כיסופים שיבוא משיח.
אמרתי לכם, אני ככה נוהג, והלוואי 
שכולם ינהגו כמוני, כל מצווה שאני 
עושה, אפילו עכשיו שישבתי פה, אמרתי 
בשקט שבזכות זה יבוא משיח בקרוב. 
אני מברך ברכה הכי קטנה, ואני אומר: 
"בזכות הברכה הזו יבוא משיח בקרוב". 
וכן הלאה, כל דבר בקדושה שאני עושה 

 יבוא משיח. אני מכוון שבזכות זה
הלוואי והייתי יכול להגיד לכם דברים 
מדויקים. אבל אמרתי לכם בשם אחד 
הצדיקים הנסתרים שאמר לי לפני ראש 
השנה: "אתה יודע שלום, זו השנה 
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 תרגילים באמונהסדרת 
]הרב אמר לכתוב במחברת, כל תרגיל 
בעמוד נפרד. ולמה? כי כל פעם הרב 

 שיחיה מוסיף עוד נקודות על כל תרגיל[.
לזלזל בכתיבה, כי כתיבה מביאה ולא 

זיכרון, אפילו רק יכתוב בלי לקרוא מה 
 שהוא כתב, עצם הכתיבה מביאה זיכרון.

 לעשות עבודה ולא להתעצל
 

דקות ביום  2להתפלל  1תרגיל מספר 
מתי הוא אוהב  - להאמין שה' אוהב אותי

אותך? גם אחרי שעשית את העבירה הכי 
גדולה בעולם ה' אוהב אותך, ורוצה 

 שתחזור בתשובה. 
את האמונה שה' אוהב  שיש לוואדם 

אותו הוא יכול להגיע לעשות תשובה 
מאהבה. כי הוא חושב: "מה?! אחרי 
שעשיתי את העבירה ה' אוהב אותי?! 
כן?! ואי! בוודאי שעכשיו יש לי צער על 
זה שעברתי על רצונו של מי שאוהב אותי, 
ולא השתדלתי מספיק. לכן עכשיו ודאי 
שאני רוצה לעשות תשובה מאהבה! אם 

תה אוהב אותי אני גם רוצה לאהוב א
 אותך ולעשות רצונך בלבב שלם!".

 
דקות להתפלל לדעת  10, 2תרגיל מספר 

לבקש מהקב"ה: "תן  –שאין עוד מלבדו 
לי לדעת שאין עוד מלבדך!". כי בעניין של 
 'אין עוד מלבדו' זה לא אמונה, זו ידיעה!

בואו נסביר את העניין הזה של  עכשיו
 '. 'אין עוד מלבדך

יש יסוד באמונה, והיסוד אומר: "אין מי 
שיכול להטיב לך או להרע לך אם לא 

 בגזירת הבורא".

לא יכול להגיד 'פלוני, בגללו אני אתה 
סובל', אין כזו מציאות! כי אין עוד 

 מלבדו!
ואין עוד מלבדו זה פירושו שאין בני אדם, 
אין טבע ואין עין הרע, אין כישופים, ואין 
כלום, יש רק ה'! וכל מה שקורה מה 
 שיקרה, מה שקרה, הכל בגזירת הבורא. 

להתפלל: "רבונו של עולם, תן לי לדעת 
שאין עוד מלבדך, אין מי שיכול להטיב או 
להרע לי אם לא אתה! אבא שלי עשה לי 

ה דבר בגיל מסוים זה אתה עשית לי! איז
 אח שלי עשה לי, זה אתה עשית לי!". 

אנשים שסובלים סבל נורא, שונאים יש 
אנשים, וחיים בסבל נורא מכל מיני 
בחינות. אבל אדם שיחיה שאין עוד 
מלבדו ירפא את הנפש שלו, וגם הוא לא 

 יפחד מכלום, אין עוד מלבדו!
 

 שאלה: יש את הסיפור המופרסם על
רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, שנסע 
לארץ ישראל, ושמה כתוב שרבנו היה 
נמצא במצב של פחד ומוחין דקטנות. 
ואני מבקש לדעת, איך יתכן שצדיק יסוד 
עולם כזה שודאי שהייתה לו אמונה 

 בשלמות, מגיע למצבים כאלו?
 

 שאלה חשובה ביותר. תשובה:
המדרש אומר שדוד המלך בזמן שהיה כי 

נרדף, כבר הגיע למצב שעלה בדעתו ללכת 
לעבוד עבודה זרה. אתה שומע מה שאני 
אומר לך? דוד המלך הגיע לנסיון כזה 

 שחשב כבר ללכת ולעבוד עבודה זרה.
מאוד מחזק. כי חושבים שהצדיקים וזה 

הם נולדו צדיקים, וזהו, לא היה להם יצר 
 הרע. אז מה החכמה שהם צדיקים? 
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משאלות שהיו בקו ההלכה
אדם שלא בירך ברכות השחר בבוקר מחמת סיבה 

כל שהיא, עד מתי יכול לברך ברכות השחר?

רשאי לברך ברכות השחר במשך כל שעות היום עד 
שקיעת החמה, ואם לא בירך עד הלילה בדיעבד 

יכול לברך גם בלילה. (ילקוט יוסף סימן מ“ז) ואם 
ברכות  שבירך  לפני  שחרית  התפלל 

השחר, מברך את כל הברכות מלבד 
ברכת אלקי נשמה, וברכות התורה 
שאינו מברכן אחר תפילת שחרית. 
שו“ת רב פעלים חלק ב‘ (חלק אורח חיים סימן 

ח‘) שו“ת יחוה דעת (חלק ד‘ סימן ד‘).

האם מותר להפעיל את המכונת כביסה 
קודם השבת, והמכונה תמשיך לפעול לאחר 

כניסת השבת ותכבס את בגדיו? 

לבני ספרד מותר להפעיל את מכונת הכביסה, וכך 
מצאנו במשנה מסכת שבת דף י“ז עמוד א‘, שמותר 
להשרות את הסממנים בתוך מים מיום שישי, אף 
שהמלאכה מסתיימת בשבת, ואף שהמכונה משמיעה 
קול, אין איסור בכך. (שלחן ערוך סימן רנ“ב סעיף ה‘). ובני אשכנז 
מחמירים ואוסרים מחמת שהמכונה משמיעה קול. (הרמ“א 

שם ועי‘ שו“ת יחוה דעת חלק ג‘ סימן י“ח).  אבל גם לספרדים אין 

לתלות את הכביסה עד מוצאי שבת.

מדוע אין נופלים על פניהם בתפילת מנחה של 
ערב שבת?

שני טעמים נאמרו בפוסקים: בספר הלבוש 
(סימן רס“ז) כתב מפני שהוא סמוך להכנסת 

השבת, ובמשנה ברורה (שם סעיף קטן א‘) 
כתב שהטעם משום שתוספת קדושת 
שבת מתחיל להתגלות בערב שבת, 
כבר משעה קודם חצות היום (בחורף 
משעה 10.30 בבוקר לערך). ולכן אף אם מתפללים 

מנחה גדולה אין נופלים על פניהם. 

אדם שלא התפלל עדיין מנחה, ומתפלל בבית 
כנסת שיש בו כמה מניינים, וכשנכנס לחצר בית 
הכנסת שומע מאחד המניינים שאומרים ”ברכו 
את ה‘ המבורך“ האם יכול לענות עימהם ולאחר 

מכן להתפלל מנחה? 

לכתחילה לא יענה ברוך ה‘ המבורך וכו‘, אמנם אם 
ענה עמהם וכיון ליבו שלא לקבל שבת עתה בענייתו, 

יכול להתפלל מנחה. כף החיים (סימן רס“ג סעיף קטן צ“ה). ומרן 
הרב עובדיה ביחוה דעת (חלק ו‘ סימן י“ח) חולק וסובר 

שלא מועיל תנאי.

האם מותר להגיש כיבוד לאנשים שיודע בבירור 
שאינם מברכים?

אף שנפסק בשולחן ערוך (סימן קס“ג) שאין להגיש  א. 
אוכל ושתיה בפני מי שאינו מברך, מכל מקום 
בזמנינו שאין הדבר נעשה מתוך ידיעה אלא מתוך 

בורות לכן ינסה אחת משתי הדרכים: 

יכול לבקש ממנו שיברך ובדרך כלל כאשר הפניה  ב. 
נעשית בצורה נעימה הוא מסכים לברך. (הליכות בת 

ישראל פרק ד‘ סעיף כג). 

בעל הבית יברך על המוצרים ויאמר לאורח שמכוין  ג. 
להוציאו ידי חובה. (קריינא דאיגרתא (חלק א‘ סימן קמ“א). 

אמנם גם במקרה שאין אפשרות לעשות  את אחד 
הפתרונות הנ“ל, מותר להניח לו לאכול בלא ברכה: 

זה עלול לגרום לשנאה לשומרי התורה, והאורח  א. 
עלול להיכשל באיסור יותר גדול מאכילה בלי 
ברכה, שהרי ישנא ההולכים בדרך התורה ויתרחק 

מדרכה. מנחת שלמה (סי‘ לה) 

אם יש לו מטרה לקרב אותו מותר לתת לו לאכול  ב. 
בלא ברכה. וזאת הברכה (פרק כ‘ סעיף ה‘) בשם הגרש“ז אויערבך זצ“ל.

הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט
בישיבת "חוט של חסד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"
קו ההלכה הספרדי: 3030*

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה "חוט של חסד"

פנינים חסידות ברסלב מוסר הפרשה
חידושים לפרשת שבוע

גדולה תפילה יותר ממעשים טובים
בפרשתינו אנו למדים אודות שליחת העבד אליעזר 
לחפש שידוך לבן אדונו -יצחק, ושאל העבד את אדונו 
(בראשית כד ה) "אּוַלי א תֹאֶבה ָהִאָּׁשה ָלֶלֶכת ַאֲחַרי 
ֶאל ָהָאֶרץ..." ואברהם אבינו משיב ואומר: (שם פסוק 
ז) ה' ֱא-ֵהי ַהָּׁשַמִים ֲאֶׁשר ְלָקַחִני ִמֵּבית ָאִבי ּוֵמֶאֶרץ 
 מֹוַלְדִּתי ַוֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִלי ַוֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ִלי ֵלאמֹר ְלַזְרֲע
ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת הּוא ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו ְלָפֶני ְוָלַקְחָּת 
ִאָּׁשה ִלְבִני ִמָּׁשם". ומבאר הספורנו שהייתה זו תפילה 

של אברהם בלשון הבא:

"יהי רצון שישלח מלאכו ממעון קדשו השמים בהיות 
שהוא לקחני משם ולו נתכנו עלילות לעשות באופן שלא 
יצטרך בני ללכת שם", וכן פירש האור החיים הקדוש 
(פסוק י״ב) שזו לא היתה אמירה בוטחת, אלא אברהם 

אבינו התפלל שה׳ יצליח דרכו.

הנה הרי היו לאברהם זכויות רבות, שכן היה זה לאחר 
שכבר עמד בעשרה ניסיונות, וכי תפילה זו תגדל על 
כל זכויותיו אשר לו? - אלא שעל כל פנים כדי לזכות 
לאשר נדרש לו בעולם הזה - צריך תפילה, רק עם 

התפילה בכוחו לזכות לדבר מסוים אשר ירצה בו.

וכך אומרים חז״ל (ברכות דף לב.): ״אמר רבי אלעזר 
גדולה תפילה יותר ממעשים טובים, שאין לך גדול 
במעשים טובים יותר ממשה רבינו, ואע״פ כן לא נענה 

אלא בתפילה״. כי לכל דבר בעולם נצרכת תפילה.

דבר זה רואים גם באליעזר עבד אברהם כשהגיע 
לארם נהרים, אליעזר לא בטח על זכויותיו, ולא על 
זכות אברהם ותפילתו, אלא נעמד ונשא תפילה בעצמו 
וכה אמר (שם פסוק יב): "ַוּיֹאַמר ה' ֱא-ֵהי ֲאדִֹני ַאְבָרָהם 
ַהְקֵרה ָנא ְלָפַני ַהּיֹום ַוֲעֵׂשה ֶחֶסד ִעם ֲאֹדִני ַאְבָרָהם״. 
וכן פירש רש״י (בפסוק י״ד) את דברי אליעזר: ״אותה 
הוכחת לעבדך ליצחק ובה אדע״ - לשון תחינה הוא, 

הודע לי בה.

ללמדנו שאין להסתמך על זכויות של מצוות, או כל מיני 
סגולות, ולשבת בחיבוק ידיים. אלא בכל דבר יש להוסיף 
תפילה, ובדרך זו זוכים לישועה. (מעלות התפילה, אור 

יחזקאל אמונה).

ועוד נקודה יש לנו ללמוד מתפילת אליעזר. לכאורה 
הגם שנתבאר שאין לתלות בזכות מצוה שעשה, אלא 
צריך גם תפילה, אך כאן הרי כבר עמד אברהם אבינו 
בתפילה, ובוודאי שאליעזר עבד אברהם ידע שתפילת 
אדונו חשובה הרבה יותר מתפילתו, וכיון שכבר התפלל 
אברהם על הדבר למה הוסיף הוא להתפלל בעת 

שליחותו?

אלא שגם אחרי שהתפלל אברהם על עיקר השליחות 

שיצליח ה׳ דרכו, מכל מקום נשא אליעזר תפילה פרטית 
על צורת קיום השליחות על ידו, כי יתכן שיצטרך לטרוח 
באופן אחר ממה שעלה במחשבתו, וצריך לבקש מה׳ 
שתהיה לו סייעתא דשמיא לעשות את השתדלותו 
באופן טוב ומועיל, שהצעד שהוא עושה יביא את האישה 

הנכונה לו.

לימדה אותנו התורה בדבר זה פרט נוסף בתפילה, 
שעל כל צעד נוסף יש לישא תפילה לה׳ שיצליח חפצו.

ָאַמר ַרֵּבנּו ַז"ל: "ְּכֶׁשֶאָחד ּפֹוֵגׁש ַּבֲחֵברֹו ְוׁשֹוֲאלֹו ַהָּלה 
 :א טֹוב - אֹוֵמר ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ,ִלְׁשלֹומֹו ְואֹוֵמר לֹו
"ֶזה א טֹוב?! עֹוד ַאְרֶאָּך ַמהּו א טֹוב..." ּוָבִאים 
ָעָליו ָרעֹות ַרּבֹות, ַרְחָמָנא-ִליְצָלן. אּוָלם, ְּכֶׁשּפֹוְגׁשֹו 
ֲחֵברֹו ְוׁשֹוֲאלֹו ִלְׁשלֹומֹו ְועֹוֶנה לֹו ְּבִׂשְמָחה: "טֹוב, 
ָּברּו-ַהֵּׁשם" ! ַאף-ַעל-ִּפי ֶׁשֶּבֱאֶמת ֵאין טֹוב לֹו אֹוֵמר 
ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר: "ֶזה ִנְקָרא טֹוב?! עֹוד ַאְרֶאָּך ַמהּו 

טֹוב..." ! (שיש"ק ב-לב)

ַרֵּבנּו ַז"ל ָאַמר: ֶׁשֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלְקַרב ֵאָליו ִּכי 
ִעם ַעל-ְיֵדי ְמִסירּות-ֶנֶפׁש ְוִלְסּבֹול ִּבְזיֹונֹות. (שם 

א- קעה). 

מֹוַהְרַנ"ְּת ָאַמר ְלֶאָחד ֵמַאַנ"ׁש ִאם ִיְהֶיה ְל ַאְרָּבִעים 
יֹום ִהְתּבֹוְדדּות ִּבְרִציפּות ְּבַוַּדאי ִיְהֶיה ְל ִׁשּנּוי ְלטֹוָבה. 

(שם א-תרעז)



לזכות רפואה שלמה: מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה
אברהם יהודה בן שרה רבקה ומתתיהו ישעיהו בן חנה חניקה

הקורות והאבנים זזו לצדדים

בעל  פולק,  יהושע  יעקב  רבי 
בסיפור  יהושוע"  ה"פני 

מופלא- על הצלת חייו 
אבל מופלא לא פחות- 
שהשאיר  המשקפיים 

בספר.

קול רעם מחריש אוזניים נשמע בעיר לבוב. 
ברגעים הראשונים איש לא ידע מה אירע. לאחר מכן 

החלה מהומת אלוקים ומנוסה אדירה מכל הכיוונים אל 
כל הכיוונים. איש לא ידע מה התרחש, אלא שהבניינים 
שקרסו הבהירו לכולם שמשהו חמור אירע ויש לברוח 

כמה שיותר מהר.

רבה של העיר באותו זמן היה הגאון האדיר רבי יעקב 
יהושע פולק, הנודע בעולם התורני ובעם היהודי על 
שם ספרו 'פני יהושע'. ספר שקשור בקשר עז למאורע 

אודותיו אנו מספרים.

התאריך: ג' כסלו תס"ג.

מספר חביות של אבק שרפה, שבאותה העת היה 
בעייתי לשימוש ולא בטיחותי בעליל, הוטמנו מתחת 
לבניין אדיר ממדים. מן הסתם הוטמנו בצורה לא חוקית. 
ביום האמור ישב רבי יעקב יהושע עם תלמידיו ומסר 
את שיעורו, ואת הרגעים הבאים הוא מתאר בהקדמתו 

לספרו הגדול: 'פני יהושע'.

אחת החביות נחשפה לניצוץ אש שבאותם ימים הודלק 
על ידי שפשוף וניצוצות, החביות התפוצצו בקול רעש 

אדיר כשהן ממוטטות מספר בניינים באזור. 

תחת ההריסות שכב הגאון הצעיר שאך לפני רגע 
בער במלחמתה של תורה עם תלמידיו, וכעת היה 
קבור תחת משקל עצום של קורות עץ ואבן. בנס לא 
נפצע מהכובד שנחת עליו, אבל הרגיש בעצמו שלא 
יהיה מסוגל לשאת את הכובד לאורך זמן. בהיותו קבור 
תחת הררי המפולת, נשא רבי יעקב יהושע את עיניו 
בביטחון כלפי מעלה. מאמר הגמרא "נודרין בעת צרה" 

היה אצלו לסגולה הבטוחה ביותר והוא התפלל:

ריבונו של עולם, אם תעשה לי נס ותוציא אותי חי מן 
התופת הזו, מבטיח אני לך: "לא אמנע עצמי מכותלי 
בית המדרש ולשקוד על דלתי העיון בסוגיית הש"ס 
ופוסקים" (לשונו של הרב בהקדמה לספרו). עוד הבטיח 

לחבר את ספרו הגדול 'פני יהושע'.

באותם 
זזו  רגעים 

והאבנים לצדדים, הקורות 
ח  ר ו א ב עבורו ו נפתח  פלאי 

יעקב שביל ליציאה לחיים  רבי  ההריסות.  מבין 
יהושע יצא לעיר אחרת מזו שהכיר... באסון נספו שלושים 
ושישה בני אדם, בהם למרבה הצער היו אמו, אשתו 
ובתו הקטנה. את ספרו 'פני יהושע' חיבר לפי עדותו רק 
לאחר שסיים ללמוד את הש"ס שלושים ושש פעמים. 

כמניין ההרוגים שנספו בשרפה... 

* * *

סיפור נוסף מכוח תורתו של רבינו נציין כאן: שנים 
רבות לאחר פטירתו של ה'פני יהושע' הגיע עיוור אחד 
מתושבי העיר לשיעור בבית הכנסת ולהתפלל מנחה 
לערבית. כאשר נכנס גילה שהקדים בשעה וכעת לא 
נותר לו אלא להמתין. ניגש העיוור לספרייה והחל ממשש 
את כריכות הספרים. באחת מהן חש בבליטה, וכאשר 
פתח את הספר גילה שבין הספר לכריכה היה נרתיק 
קשיח ובו משקפיים עתיקים. העיוור שהיה לבדו הרכיב 
מתוך סקרנות את המשקפיים, וכמעט שהתעלף... הוא 

החל לראות!

החליט שאינו מגלה את הדבר לאיש, אבל בערה בו 
הסקרנות למי היו שייכים המשקפיים. והתוצאה העלתה 
שמדובר במשקפיו של בעל ה'פני יהושע'. בני העיר 
התרגלו לראות את העיוור הולך לאיטו עם משקפיים, 

ולא ידעו את הסוד שבהרכבתם.

לפני פטירתו גילה העיוור את הסוד לבניו, ואלו כמובן 
הסכימו לוותר על הירושה תמורת המשקפיים הנדירים. 
בסופו של דבר: עוד טרם החליטו על חלוקת הרכוש 
נפלו המשקפיים ארצה והתנפצו לרסיסים בקול ענות 

חלושה...

בברכת שבת שלום ומבורך

מאמר ראש הישיבה
-המשך- סיפור לשולחן שבת

השולט בעולם, הוא לבדו המחיה והממית רחמנא 
את  מנתקים  הללו.  המשובשות  מהדעות  ליצלן 

המציאות מהבורא וממילא גם מהתורה.

המתווה של האריז“ל

אם רוצים לפעול נכון צריכים קודם כול ליישר את 
המוח והמחשבה בדרך האמונה ועל פי זה נבין מהי 
חובת השעה. מה האמונה אומרת? האר"י ז"ל אומר 
שמי שמאמין בה' ובוטח בו שום מגפה לא שולטת 
עליו. למה? כי כשאתה בוטח במשהו זולת ה' – ה' 
מוסר אותך בידו. יוצא שאם אתה עושה מציאות 
ממשהו בעולם זולת ה' – אז אותה מציאות דמיונית 
באמת שולטת עליך; אבל אם אתה חי את ה"אין 
עוד מלבדו" – שום כוח לא יכול לשלוט עליך, כמובא 
גם בסגולה הידועה בשם ר' חיים מוולוז'ין שהסגולה 
והשמירה הגדולות ביותר הן לקבוע בלבו שאין עוד 

מלבדו ואין שום שליטה לשום כוח שבעולם.

על פי זה, ההשתדלות הגדולה ביותר כדי להינצל 
באמת מהקורונה היא להשקיע את המוח ואת הלב 
באמונה ובביטחון. אם אתה עושה את כל ה"מסביב" 
ולא עושה את ההשתדלות העיקרית הזאת – אין לך 
שום שמירה ושום הגנה. איזו טפשות זו להשקיע 
בהשתדלות הגשמית שהיא רק חובת השתדלות ולא 
בהשתדלות הרוחנית שהיא הגורם העיקרי והסיבה 
השורשית ורק היא יכול לפתור את הבעיה מהשורש.

אמונה מחסנת ומרפאת

אם אתה לא מטפל בשורש ומתחזק באמונה, 
אז אתה מסור בידי הנגיף ר"ל וכל ההשתדלויות 
והמסכות וההגנות לא יעזרו לך, כמו ששמענו על 
אנשים רבים שנפגעו מהנגיף למרות שנשמרו מאוד, 
ואנשים רבים שלא נדבקו גם אם היו במגע עם חולים 

מאומתים. כי אין טבע, יש רק ה'.

נכון שגם לפי האמונה צריכים להשתדל ולהיזהר 
בגשמיות – אבל לא להשתגע ולא להילחץ ובוודאי 
לא לתלות את הרפואה והשמירה בהשתדלות. עושים 
מה שצריך בלי התלהבות ובלי להכניס את הלב 
והמוח לדבר. את המוח והלב צריכים להכניס אך 

ורק לאמונה ולביטחון בה'.

לסיכום ידיעה נכונה נותנת לאדם כוח ולבחור 
נכון. אם אתה לא חי את האמונה, לא פלא שאתה 
מבולבל ושאין לך כוח לעשות את הפעולות הנכונות, 
ואתה אולי עוד עושה פעולות בעייתיות או שאתה 
חי בחרדה ובלחץ שרק פוגעים עוד יותר בבריאותך.

אבל אם אתה חי את האמונה ברור לך שההשתדלות 
העיקרית שלך בזמן הזה היא רק ללמוד אמונה, 
אמונה שתרגיע אותך, שתשמח אותך, שתרפא לך 
את הגוף והנפש, שתחזק לך את המערכת החיסונית, 
שתעניק ביטחון ובריאות למשפחה שלך לא רק בימי 

הקורונה אלא לכל החיים.

וכמובן מי שיש לו טיפת אמונה יודע שאמונה זו 
תפילה, וממילא תבין שחובת השעה היא להרבות 
בתפילה על כל עם ישראל שה' ישמור עליהם מהנגיף, 
שה' יעורר אותם לתשובה ברחמים וירפא את כולם 

בגוף ובנפש.
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רבינו יונה היה בתקופת הראשונים, מחבר הספר 
"שערי תשובה", בצעירותו למד אצל רבי שלמה מן 
ההר ורבי שמואל בר שניאור. למד גם מבן דודו הרמב"ן 
ז"ל (אמו של הרמב"ן היא אחות אביו של רבנו יונה), 
והתקשר עמו בקשרי חיתון, כאשר השיא את בתו לבנו 
של הרמב"ן. בשנת 1244 מונה לרב בטולדו. היה רבו של 
הרשב"א היה ממתנגדי הרמב"ם אך חזר בו מהתנגדותו 

ויש האומרים שבעקבות ההתחרטות על התנגדותו 
לרמב"ם הכריז "ממשה (משה רבנו) עד משה 

(רבי משה בן מימון) לא קם כמשה (רבי 
משה בן מימון)" וחיבר את השערי תשובה 

ככפרה על התנגדותו". הוא החליט 
לעלות על קברו של הרמב"ם במניין 
עשרה ולבכות על קברו שבעה ימים 

כדי לבקש מחילה. בפה מלא התחרט 
ואמר: "הנני מכה על פניי ובוש ומתחרט על 

אשר פערתי פי נגד רבנו הקדוש הרב משה בן 
מימון וספריו, והנני מודה מלב ומנפש ואומר: משה 

ותורתו אמת וכולנו בדאים ואני מקבל עליי מעכשיו ללכת 
ולהשתטח על קברו במניין עשרה, ללכת אל קברו ז' 
ימים ולומר בכל יום 'חטאתי לאלוהי ישראל ואל רבנו 
בן מימון שדיברתי והעליתי נגד ספריו". "ומודה ועוזב 
ירוחם. פירוש אע"פ כי יסודות התשובה ג': החרטה, 
והוידוי ועזיבת החטא. החרטה והוידוי בכלל מודה, כי 
המתודה מתחרט ואין תשובה פחותה משלוש אלה. כי 
המתחרט ומתודה ואיננו עוזב החטא, דומה למי שטובל 
ושרץ בידו, אכן מודה ועוזב ירוחם. כי הוא בעל תשובה 
אע"פ שיש לתשובה מדריגות רבות".  רבנו יונה נודע 

כבעל חריפות ועוצמה למדנית גדולה מאוד בעולם 
התלמודי, אם כי בידנו מצוי כיום חיבור יחיד פרי עטו 
העוסק במסכת בבא בתרא מסדר נזיקין הנקרא בשם 
"עליות דרבנו יונה". בחיבור עצמו מעלה רבנו יונה דיונים 
מעמיקים על סדר המסכת, סוגייה אחר סוגייה. בסוף 
כל דיון מביא רבנו יונה את מה ש"עלה בידנו", הכוונה 
היא לפרטים אותם פוסק רבנו יונה להלכה, ומכאן גם 

שמו של החיבור.

כן חיבר רבנו יונה פירוש לתלמוד סביב 
הרי"ף על מספר מסכתות, אך כל הנותר 
בידנו הוא פירוש תלמידיו סביב הרי"ף 
למסכת ברכות. הפירוש נכתב על 
ידי תלמידיו ומוכר גם כפירוש תר"י 
או תר"י (ראשי תבות של תלמידי 

רבנו יונה).

חיבר ספר מוסר כללי הנקרא "שערי צדק" 
"שערי  ספר  רק  ממנו  ונשאר  אבד  רובו  אשר 
תשובה". חיבר פירוש על מסכת אבות שהינו פירוש 

ארוך יחסית לפירושי רש"י ורמב"ם.

נפטר בטולדו בכ"ח בחשוון בשנת ה' אלפים כד'. 
ספריו פירוש על הרי"ף מסכת ברכות "עליות דרבנו 
יונה" על מסכת בבא בתרא. פירוש על ספר משלי 
פירוש על מסכת אבות שערי תשובה - ביאור והרחבה 
בנושאי תשובה ספר היראה - ספר מוסר. יהי רצון 
שנזכה ללכת בדרכיו הקדושים ונזכה שזכותו תהא 

מגן וצינה עלנו אכי"ר.

תקשרת עם הילד
רבי נחמן מברסלב אמר, שאסור להוכיח. כי הדרך 
של התוכחה היא לא חינוך. חינוך זה לתת לילד רצונות, 
לעודד אותו, לדחוף אותו לכיוון הנכון עם רצון. ואם לגבי 

הבעל הזכרנו בפרקים העוסקים בזה, שהדרך של 
"אשרי", דהינו: עידוד ודחיפה חיובית, היא הדרך 

שתביא לשנויים הרצויים, כל שכן שזה נכון 
לילדים. לכן רואים בחוש, שהשיטה של 
הפרסים עובדת הרבה יותר מהשיטה 
של עונשים. לפעמים אומנם צריכים 
עונש, כדי להגדיר לילד את הגבולות, 

אבל זה צריך להיות נדיר, רק במקרים 
של דברים קיצוניים או מסוכנים.

לכן, ודאי אנחנו מבינים, שכל הורה אוהב את ילדיו, 
אבל צריך לדעת איך לבטא את האהבה, שלא לעשות 
דברים שהילד מפרש אותם כחסר אהבה, שזה בעקר 
התוכחות וההערות, וכל שכן בזיונות וקללות, כעסים 
וצעקות. ממילא, פרוש הדבר למעשה הוא, להעלים עין 
הרבה פעמים, כדי להמנע מהצרך להעיר, ולהתפלל 
עליהם ולהאיר להם על ידי הדגמא האישית והעידוד.

כאשר ישנה אהבה אמתית בין הילדים להורה, הילדים 

מקבלים ממנו, ועל ידי זה הוא יכול להשפיע עליהם 
ולהוליך אותם בדרכים הנכונות. כי אסור בשום אפן 
שיהיה נתק בין ההורים לילדים, ובעקר בין האם לילדים. 
כך הילדים מספרים הכל לאמא, את כל מה שעובר 
עליהם, בלי חשש, ואז היא יכולה בדרכי נעם 
ובחכמה, לכון אותם ולעזר להם בנפתולי 

החיים.

נתק  יש  ושלום  חס  אם  אבל 
והתנכרות, הבאים עקב חסר באהבה 
מצד ההורים, שלא מקבלים את הילד 
כמו שהוא, אז הילדים לא מקבלים מההורה, 
והוא כבר לא יכול בכלל לחנך אותם. אדרבה, 
יתכן שכל מה שיגיד לילד, אפלו דבר טוב, הילד 
ירצה לעשות ההפך, מרב התנגדות שיש לו להוריו. 
חז"ל אמרו: "ולא הקפדן מלמד", לכן, כשיש להורים 
קצר רוח וקפדנות על ילדיהם, הילדים נסגרים ונעשים 
מפנמים, עד שלהורים אין שום משג מה עובר על הילד 
שלהם, ואז בודאי אינם יכולים להדריך אותו בכל הקשיים 

והמשברים שלו.

ההורים צריכים תמיד לתת לילד בטחון, כדי שהילד 

יוכל לספר כל דבר להורים שלו, כך שכאשר איזה 
ילד עושה לבן שלהם דבר רע, או מושך אותו לעשות 
משהו לא טוב, הוא יוכל לבוא לספר להוריו ולהגיד: 
"אבא ואמא, הילד רצה שנעשה ככה, הילד הזה עשה 
לי ככה", ואז ההורים מגנים עליו ועוזרים לו, שלא יפל 
לסכנה הזאת. אבל אם הילד בא ומספר משהו בבית, 
והוא צפוי למשפט מההורים שלו, והוא מפחד כי הוא 
לא יודע איך ישפטו אותו ואיזה ענש יתנו לו, והוא בטוח 
שיצעקו עליו, הוא כמובן לא יכול לספר כלום, והוא 

נמצא בסכנות נוראות.

כל הורה צריך לדעת, שהבית זה החומה של הילד. 
ראיתי בעינים שלי, שכאשר ההורים נותנים לילדים 
להתפתח בצורה הטבעית שלהם עם הרבה חם ואהבה, 
אז אפלו אם הם גדלים בשכונה הכי נוראית, הם לא 
יתקלקלו והסביבה לא תזיק להם. לעמת זאת, הילדים 
יכולים לגדל בשכונה הכי טובה בעולם, אבל אם הבית 
הוא לא חומה שלהם, הילדים נמצאים בסכנות גדולות, 
שכאשר יהיה להם איזה נסיון, הם יוכלו בקלות לפל 
לדברים נוראים, כי מאחר ולא טוב להם בבית, אין 
להם את החומה שתגן עליהם. לכן, אם ההורה לא 
ילמד לתת את היסוד של האהבה לילדיו, לא יעזרו לו 
שום כללים בחנוך. אלא צריך שתהיה לו מדת האהבה, 
מדת הנתינה, וזה מחזיר אותנו שוב לנקדה, שכל אדם 
חיב שתהיה לו עבודה עצמית, לעבד על המדות שלו.

הסדרה לשלום הבית
מאת  הרב שלום ארוש
052-2240696

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

רבנו יונה גירונדי
בן ר' אברהם זיע"א
כ"ח- בחשון

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א
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רבי נחמן ותורתו

מה חשיבות ליקוטי מוהרן? האם כדאי לשים אותו ברכב? ואיך מבטלים את 
העצלות ואת התאוות?

שאלה: אני מרגיש מאוד מחובר לרבי נחמן ואני 
שומע שיעורים של הרב ומתחזק לאור תורתו של 
רבי נחמן ומשתדל לקיים את עצותיו. אבל אני 
לא מצליח להתחבר לספר ליקוטי מוהר"ן. הייתי 
מעוניין שהרב יחזק אותי ויסביר לי מה חשיבות 

הספר הזה ולמה כדאי ללמוד בו.

תשובה: אשריך שזכית להתקרב לרבי נחמן ולעצותיו. 
קודם כול, אם אתה מחובר לרבי נחמן אתה בוודאי רוצה 
לעשות את מה שרבי נחמן אומר, ורבי נחמן רצה מאוד 
שילמדו בספרו עד שיהיה ממש שגור בעל פה. וחוץ 
מזה, הוא כותב על הלימוד הזה שבחים גדולים ונוראים 
בספר חיי מוהר"ן בחלק הנקרא: "מעלת תורתו וספריו 
הקדושים" ועיקר הדברים המובאים שם הם שעל ידי 
הספר הזה אפשר לזכות לתשובה שלימה ולכיסופין 

ולגעגועים לה' ולפתיחת הלב.

ועוד אמר שעצם זה שהספר שלו נמצא בבית זו 
שמירה גדולה, והפצת והתפשטות ספרו זה סימן על 
קירוב הגאולה ובוודאי אין הכוונה רק שאנשים יקנו 
את הספר אלא שגם ילמדו בו ויקחו ממנו מוסר ודרך 

לעבודת ה'.

ונכון שלפעמים לא כל כך קל להבין את הספר 
הזה כי חוץ מזה שהוא ספר עמוק מאוד, גם בהבנה 
הפשוטה לפעמים קשה להבין את מורכבות התורות 
ואת המושגים המובאים בהם. ולכן ראיתי נכון לכתוב 
פירוש קל ושווה לכל נפש לספר ליקוטי מוהר"ן שנקרא 
"שלום מלכות". הפירוש יצא עד כה בחסדי ה' על ששים 
התורות הראשונות, וה' יעזור הלאה שנזכה לפרש 
את כל הספר כולו ולהנגיש אותו לכל עם ישראל. 
אני ממליץ לך בחום להשיג את הספר הזה בחדר 
ההפצה שלנו, ומובטחני שעל ידי שדברי רבינו יתקרבו 
להבנתך – תתחיל להרגיש את המתיקות הנפלאה 

שבדבריו הקדושים.

ואגיד לך גם יותר מזה. התורות של רבי נחמן הן לא 
רק ידיעות ועצות, אלא הן תיקונים. בכל לימוד של כל 
תורה אתה ממשיך עליך את כל התיקונים הנפלאים 

שיש באותה תורה.

ואסיים בחיזוק נוסף מתוך דברי רבי נחמן. רבי נחמן 
מדבר רבות על המעלה של ראיית פני הצדיק. כמה 
אנחנו מתאמצים ומוסרים נפש כדי לנסוע לאומן לציון 
הקדוש – אם כן כמה היינו מוכנים לתת כדי לזכות לראות 
את הפנים הקדושות של רבינו. ורבינו כותב בספרו 
שהפנים והדמות של הצדיק ממש נמצאים ומצוירים 
בספרו יוצא שבכל לימוד בספר ליקוטי מוהר"ן אתה 

ממש נפגש עם רבי נחמן. אשרינו!

שאלה: שמעתי מהרב שהספר ליקוטי מוהר"ן 
הוא שמירה גדולה וקניתי אותו ושמתי בבית כדי 
שתהיה לי שמירה על הבית. השאלה שלי האם 

כדאי לשים גם ברכב, והאם בכלל כדאי לקחת 
אותו עלי לכל מקום?

תשובה:

אשריך שיש לך את הספר ליקוטי מוהר"ן בבית. 
רבי נחמן אומר שזו שמירה מכל סוגי הנזקים ובפרט 
משריפות. ובוודאי זה מועיל מאוד שיהיה בכל מקום 
ברכב, בחנות, במשרד ובכל מקום שבו אתה עובד. גם 
מי ששומר ויש לו ביתן שמירה קטן, ישים גם שם. גם 
נהגי אוטובוס ומשאיות טוב מאוד שיקחו את הספר 

איתם לכל נסיעה.

וכמובן, אם הספר עליך כל היום באיזה תיק קטן, זה 
בוודאי דבר טוב ויש בזה שמירה יתירה. והיום זה לא 
כל כך מסובך כי יש הוצאות שמדפיסות את הספר 
ליקוטי מוהר"ן במהדורות כיס קטנות מאוד שהן יותר 

קטנות אפילו מהטלפון שלך.

ובפרט אנשים שנמצאים במקום סכנה, כמו תושבי 
הדרום שה' ישמור אותם מכל רע – טוב מאוד שישתדלו 
שהספר הזה יהיה ממש בכל בית. וכל שכן חיילי צה"ל 
וכוחות הביטחון שה' ישמור אותם, כדאי שישימו להם 
בג'יפים ובניידות ובטנקים ובכל מקום שבו ניתן לשים 

את הספר הקדוש הזה.

ונכון שעצם זה שהספר נמצא אצלך יש בזה שמירה, 
אבל אל תשכח שיש מעלה עצומה בלימוד של הספר, 
ומידי פעם, בזמן פנוי, תפתח אותו ותלמד בו כמה שורות.

שאלה: רבי נחמן אומר שעל ידי ראיית פני הצדיק 
מבטלים את העצבות והעצלות ואת התאוות – איך 
עושים את זה היום שאין לנו את רבי נחמן בינינו?

תשובה: בני היקר, דע לך שרבי נחמן חי וקיים. הצדיק 
הוא לא רק גוף, הצדיק זו דעת, זו חכמה, זו דרך לעבודת 
ה' – והדרך הזאת נמצאת בעולם והיא ממשיכה להתפשט 

אפילו יותר מאשר בזמן שרבי נחמן היה כאן בגופו.

ולכן כל חיבור אמתי עם הדעת הזאת זה נקרא "ראיית 
פני הצדיק". כי הפנים של הצדיק זה הפנימיות שלו 
וחכמתו כמו שכתוב: "חכמת אדם תאיר פניו". ורבי 
נחמן כותב במפורש שפני הצדיק ממש מצוירים בספרו.

וזה נכון גם לכל צדיק וצדיק, שהרי יש מעלה גדולה 
לראות פני צדיקים כמו שכתוב "והיו עיניך רואות את 
מוריך". ועל ידי שזוכים ללמוד בספרים של צדיקים 

זוכים לבחינה כזאת של ראיית פני הצדיק.

לכן תרגיל את עצמך ללמוד בספר ליקוטי מוהר"ן 
ותתחבר לחכמה הנפלאה של רבי נחמן שהיא נקראת 
פניו הקדושות, ותזכור שבכל לימוד ולימוד שלך רבינו 
שהוא בעל השמועה עומד כנגדך, ויהי רצון שתזכה 
לשאוב קדושה וטהרה ולבטל את כל התאוות והמידות 

הרעות בזכות ראיית פני הצדיק. 

שו"ת אקטואלי
השאלות שלכם, התשובות של הרב

שידור חי
על ידי הרב שלום ארוש שליט"א
בכל יום שלישי, בשעה 20:00

שאלות ותשובות

ניתן לשלוח שאלות במייל
me5812210@gmail.com
או כמסרון לנייד:
052-6672221
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פי עשרים

הרב אמר ובדיוק כך קרה! מכתב שהגיע למערכת בו מספר לנו – עורך דין את הנס 
שלו ועל הברכה של הרב

מטפל  דין,  עורך  בתפקיד  למחייתי  עובד  "אני 
במסמכים תיקים קלים ובעיקר מקפיד 
לקבוע עיתים לתורה, במשך החיים 
שלי גם סחרתי בבורסה בחו"ל, לצערי 
כל השקעותי ירדו לטימיון, והפסדתי 

המון כסף. 

מפה לשם- אני מחפש את עצמי 
בתקופה  אך  פיננסית,  מבחינה 
האחרונה זה הפך ונהיה קשה מיום 

ליום.

אבל לא זה מה שרציתי לשתף - מה 
שהכי חשוב זה  ההשקעה הפיננסית 
הזעירה שבצעתי לפני כחודש וחצי 

(זעירה האמנם, אך עדיין במצב שלי- לא היה לי קל 
לעשות את זה).

במהלך חודש תשרי תשפ"א יצא לי לתרום למוסדות 
הרב שלום ארוש סך של 300 ₪ בלבד, סכום פעוט 

למדי.

לפני ימים ספורים, (בחודש חשוון), קיבלתי מכתב 

מהביטוח לאומי בו הוא מודיע לי על זיכוי לחשבוני  
בסכום של 6,169 ₪!

לא ציפיתי לזיכוי הזה והוא לא היה 
בתוכנית שלי, מה שבטוח שבתקופה 
הזאת זה היה ממש במקום בשבילי.

ישבתי וחשבתי לעצמי איך פתאום 
כל זה קרה, ואז התחבר לי פאזל ממש

הנה לפני פחות מחודש תרמתי סך 
של 300 שח, הרב ארוש ברך את 
התורמים שיזכו "פי עשרים". זכיתי 
חודש  תוך  בי,  התקיימה  והברכה 
השקעה   - ההבטחה  את  קיבלתי 

בטוחה! וכנראה גם מניבה.

אין לי אלא להגיד – תודה רבה לכם- מוסדות חוט 
של חסד, ותודה לרב שלום ארוש שליט"א"

(פרטים שמורים במערכת, כולל מסמכים המוכיחים 
את הסיפור)

באדיבות: עורכי העלון- "חוט של חסד"

מצמיח
ישועה

סיפורי ישועות
על
זורעי צדקות

יש לך ספור ישועה 
לספר לנו? 
תשלח לנו ותפורסם
al5308000@gmail.com
02-5812252

נושעת על ידי 
נתינת צדקה?

ספר לנו,
סיפורך יפורסם
ותזוכה בפרס
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רוצה לזכות בפרס? שלח לנו סיפור תודה
בעל תוכן ייחודי ותזכה בפרס ללא הגרלה
al5308000@gmail.com | 02-5812252

ילדים מספרים

תודה

הכי אחי

שלום,שמי רחלי(שם בדוי- אני מעדיפה לא 
לספר על עצמי יותר מידי)

רציתי לשתף אתכם בסיפור שלי,אז כך, יש לי 
אח שגדול ממני בשנה ומשום מה הקשר 

שלנו מורכב והרבה מהתקשורת שלנו 
לא טובה ולא נעימה, זה הולך 

משהוא  אומרת  אני  ככה: 
וכועס  עלי  מתעצבן  והוא 
ואז אני מחזירה... התוצאה 

היא שמהר מאד הולך צעקות 
ובכיות.

ביום מן הימים נתקלתי בעלון היפה 
ובעל תוכן(שדרך אגב אימי העסוקה לא 

מפספסת לקרוא בו) והחלטתי שגם לי יהיה 
סיפור, אז מה עושים? זה פשוט!

חשבתי קודם על משהו שאני רוצה שיהיה 
לי, ואין לי- כמובן זה הקשר שלי עם אח שלי, 
אז התחלתי להודות לד' על הקשר המסובך 
עם אחי, על הצער הרב שיש לי שהקשר לא 

מספיק זורם לנו.

אמרתי גם את פרק התהילים "מזמור לתודה" 
וכבר באותו יום חשתי בשינוי:

אחי התייחס אלי יפה, התחשב בי ולא כעס 
גם אימי שהיתה שותפה לתהליך שמה לב 

לשינוי המדהים והמהיר

כמובן שאחי לא היה מעורב בכל 
זה...

חשוב לי להוסיף דבר נוסף-  
אחי ילד מאד חכם ונחמד, ואני 
חושבת שקשר בין אחים ואחיות 
אנו  אם  גם  וזורם  חלק  תמיד  לא 
שואפים לחיות תמיד בשלום, אחווה ורעות,  
ואולי גם זה מה שטוב- ככה מתאמצים יותר 

לחזק את הקשר.

מה שיותר חשוב- אני ניסיתי עוד יום לומר 
תודה להשם על הקשר שלנו וב"ה גם היום  
היה נפלא ביחד, אני בעזרת השם עוד ימשיך 

להגיד תודה ומקווה שגם אתם.

כל טוב ממני בת ה- 10.

ילדון חידודון

al5308000@gmail.com | 02-5812252

כמה ואילו דברים עם המספר 10
מוזכרים בפרשתינו.

תשובה פרשת לך לך: 

אברהם קורא ללוט ולעצמו "אנשים אחים" (בראשית יג ח), 
כשלמעשה אברהם היה דודו של לוט (בראשית יא כז)'. 

הזוכה: אברהם בן דיין, רכסים.

פתרונות יש לשלוח למייל
al5308000@gmail.com
או לפקס: 02-5812252
יש לציין שם מלא, כתובת מלאה וטלפון

זוכה פרשת לך לך: בנימין וקנין, ביתר עילית

מדור ילדים
שעשועון מגוון
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סמכות הורית ומשמעת פרק ד'
הורים יקרים,  בבית בו ההורים לומדים ויודעים איך 
להשרות משמעת, והילדים כבר מורגלים ומבצעים את 
רצון ההורים ללא מריבות וויכוחים, בבית זה שוררת 

השלווה והאהבה, בבית זה נעים וכיף לחיות בו.

גם אם אנחנו עדיין לא הבית המושלם, אבל אנחנו 
בית שמקבל הדרכה ומבצע עבודה משפחתית על 

סמכות הורית ומשמעת, במצב בע"ה בטוח תמיד 
במגמת שיפור, והדברים הולכים ומסתדרים.

משמעת  חוסר  יש  בו  בבית  אך 
של הילדים, ואין הדרכה ועבודה 
בצורה מסדרת לתיקוןם הבעיות, 
בד"כ יש גם חוסר רוגע, במובן 
ה"רגוע" של המילה, כי על כל 

דבר צריך לריב ולהתווכח. 

בין  חינם  ושנאת  מחלוקות  צעקות, 
הילדים להורים ובינם לבין עצמם, זה לצערינו 

חלק מ"התפריט היומי". חוסר משמעת, בוודאי אינו 
נעים לשני הצדדים. הוא פוגע בהורה, מטיל את סמכותו 
על הילד בספק וגורם למתח מיותר בין ההורה לילד. 

הוא גם פוגע בילד, כי מה שקורה בסופה של מריבה 
על המשמעת, שההורה נדרש "לפעול" בכדי שהילד 
יבצע את רצונו. משמעת זו בד"כ פוגענית, מעליבה 

ואפילו מכאיבה.

לכן עלינו לקחת אחריות, להתייעץ, להיכנס להדרכת 
הורים ולבצע בע"ה במהרה "מפנה-לטובה".

קונפליקט המשמעת 

על אף הנ"ל, חשוב מאוד להבהיר, שלא כל "חוסר 
ציות" הוא מרד. 

חשוב מאוד לבדוק, מה גרם להתנהגות הילד, בכדי 
לדעת איך להגיב על כל מקרה לגופו. כאשר נבין את 
המניעים של הילד נוכל בע"ה למצוא דרכים חכמות 

להתמודד איתם.

ראשית עלינו להפנים עמוק בלב, שגם לילד יש רצונות 
וחשקים והוא אוהב לשחק ולהשתולל- כי הוא ילד. 

גם לילד ישנם דברים שהוא אוהב או לא אוהב לעשות 
ואפילו דברים שמאוד מרגיזים ומכעיסים אותו.

לדוגמה: חשבו כיצד אתם הייתם מגיבים במקרים 
הבאים:

1. אילו בן הזוג היה דורש מכם לרוקן את פח האשפה, 
בדיוק כאשר אתם נמצאים באמצע שיחת טלפון 
עם חבר/ה ועוד יתרגז מדוע אתם לא מבצעים 

מיד את בקשתו.

2. אם בן הזוג דורש מכם להביא 
לו חפץ מהחדר, בדיוק באמצע 
השכנה.  של  לחתונה  האיפור 
לדעתכם: תהיה משמעת מצדכם 
שהדוגמאות  חושב  אני  לא?!  או 

מובנות.

לפני עיוור לא תיתן מכשול

פעמים והדרישות שלנו קצת מוגזמות או נאמרות 
בזמנים לא כל כך מתאימים.

גם לילד ישנם זמנים שאי אפשר לדרוש ממנו לבצע 
מטלה מסוימת, למשל: הורה שדורש מילדו להוריד את 
פח האשפה באמצע משחק ההרכבה בלגו, כשהילד 
יודע שעד שהוא יעלה מלמטה, אחותו הקטנה תפרק 
לו את המגדל, לדעתי זו בקשה לא סבירה וההורה 
עובר על איסור "לפני עיוור לא תיתן מכשול", נחשוב: 
למה לתת לילד את הניסיון לא לבצע את מה שביקשנו.

עלינו לדעת שבשעה שדרשנו מהילד לבצע פעולה 
מסוימת, הכנסנו אותו לקונפליקט: מצד אחד הוא רוצה 
לבצע את רצוננו, אבל מצד שני הוא רוצה להמשיך 
בענייניו ולשחק.  לכן, ננסה לפני כל דרישה לחשוב- האם 
אנחנו היינו מבצעים את אותה הבקשה עכשיו הלכה 
למעשה או לא.  או- האם המטלה הזו מתאימה לגיל 
/ ליכולות של הילד או לא. אם התשובה הנכונה היא 
השנייה, פשוט נוריד את הבקשה מסדר היום.  ישבתי 
פעם בשבת בביה"כ, ליד אב שדרש מבנו בן ה-8 לשים 
אצבע בסידור במשך כל התפילה בו בשעה שכמעט כל 
הילדים שיחקו בחוץ.  נשמע לכם הגיוני??? טוב אם הילד 

מסכים, מצויין. אך אם הילד מתנגד והאב מחייבו, מה 
יקרה אח"כ עם הילד בנושא התפילה לכשיגדל?!  לכן, כל 
דרישה שלנו מהילדים צריכה לעבור בדיקה: האם הילד 
יוכל להתמודד ברמה סבירה עם מה שביקשנו או לא.

יצא שכרו בהפסדו

עלינו לדעת דבר נוסף, כמעט ואין ילד שלא רוצה 
לבצע את דברי הוריו, לספק את רצונם ולדעת שהוא 
בעיני הוריו ילד ממושמע וטוב.  חבל לנו להרוס לילד 
את הדימוי שלו ביחסים איתנו, על ידי דרישות לא כל 
כך מתאימות מצידנו. כאשר הילד לא מבצע, או מבצע 
לאחר זמן, או מבצע חלקית את רצוננו- לרוב זה לא 
בגלל שהוא לא רוצה, או כי הוא לא ממושמע ובטח 
לא בגלל שהוא מצפצף או שם פס. פעמים והוא רוצה, 
אלא שהעיתוי לא כל כך מתאים לו והוא קצת דוחה 
את העשייה לזמן אחר.  לדוגמה: כאשר נבקש מהילד 
לאסוף את המשחק ולגשת לשולחן לארוחת הערב, 
סביר להניח שהוא רעב ואעפ"כ הוא יענה עוד מעט, 
רגע, אני כבר בא, אני רק מסיים את זה ובא וכדו' -הילד 
רוצה לבצע את המטלה, אלא שהזמן הזה מתנגש עם 
הרצונות שלו ובשעת המשחק הוא שקוע במשחקו ולכן 
מתקשה לבצע מיד את המטלה, בדיוק כפי שקורה לנו.

לסיכום

הורים יקרים! על אף שהתנהגות הילד אינה צודקת, אני 
טורח להסביר את הצד של הילד, בכדי שנבין שהתנהגות 
הילד אינה ח"ו להרגיז או למרוד בנו ההורים ולכן התגובה 
שלנו צריכה להיות בהתאם, בדרך מחנכת ולא ח"ו בדרך 
של נקמה.  כאשר נבצע עבודה משפחתית בצורה 
מודרכת, נוכל להכניס לתוך העבודה גם התנהגויות 

ותגובות לכל תרחיש בהתחשב בכל ילד.

המשך בע"ה בשבוע הבא.

הרב אבוחצירא- יועץ, מאבחן ומטפל
לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג' - ד' משעה 10-8 בערב
נייד: 054-8434435

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

אברך צעיר שעלה לארץ ישראל קנה מזגן 
חדש. והנה המזגן התקלקל וטיפטף מים.

 הוא ניסה להסביר בעברית רצוצה לחברה 
שממנה קנה את המזגן כי המזגן מטפטף ולא 

הצליח להסביר להם.

 לבסוף הוא צעק בטלפון ותיאר את המצב 
המדויק כך: "המשיב רוח שלי - מוריד גשם !!!"

בדיחות הדעת
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יו"ל ע"י מוסדות "חוט של חסד"
רח' שמואל הנביא 13 ת.ד. 50226 טל: 02-5812210
al5308000@gmail.com :פקס: 02-5812252 מייל

 למי אין בחירה?

קל או קשה?

כיצד ייתכן שאותו הדבר יהיה הקל ביותר בעולם וגם 
הקשה ביותר בעולם? זה פשוט מאוד. אם אתה יודע 
מה עליך לעשות, זה יכול להיות הדבר הקל ביותר 
בעולם; אבל אם אתה לא יודע מה עליך לעשות זה 

יכול להיות בלתי אפשרי.

בשבוע שעבר כתבתי כאן 
שהקב"ה לא בא בטענה 
כלפי אחינו שאינם שומרים 
תורה ומצוות כי אינם להם 
דעת ואינם יודעים להבדיל 
בין טוב לרע ולכן נקראים 
תינוקות שִנְׁשּבּו. ונשאלת 
השאלה, והרי ישנה בחירה 
חופשית ורבי נחמן בעצמו 
היא  ש"הבחירה  כותב 
כפשוטו, אם רוצה עושה 
ואם אינו רוצה אינו עושה". 
על פי זה לכאורה ישנה 
אחד  לכל  מלאה  בחירה 
בעולם הזה, ואם כן אפשר 

לבוא בטענות לכל אדם.

ידיעה מולידה רצון

והתשובה על כך פשוטה מאוד, ויש בה מסר הנוגע 
לכל אדם: מתי יש לך בחירה? כשאתה יודע בבירור מה 
לעשות, ועליך רק להוריד את הידיעה לרמת הביצוע. 
במצב כזה יש לך בחירה חופשית מלאה. וגם אם זה 
לא תמיד קל – תמיד יש לך דרך וכלים להוציא את מה 
שאתה רוצה לפועל על ידי עבודת הרצון כמו שכתבתי 

בספר "אור חדש".

אבל אם אתה לא יודע בכלל מה עליך לעשות, 
אז אתה גם לא יודע מה לרצות, ואם אתה לא יודע 
מה לרצות, אין סיכוי שתצליח לבחור נכון, כי הגדרת 
הבחירה לפי רבי נחמן היא "מה שרוצה עושה", ואם 

אין רצון – בחירה מנלן?

לכן אומר רבי נחמן שכל עבודת ה' מתחילה מיישוב 
הדעת, כי כשאתה מגדיר 
לעצמך בדעת ברורה מה
אז  רק   – לעשות  עליך 
הרצון שלך ברור וממילא 
הבחירה שלך נכונה, ועל 
ידי תפילות וכיסופין תמיד 
תוכל להוציא את הרצון אל 

הפועל.

על פי זה ברור שאלה 
נוקות  תי בגדר  שהם 
שנשבו שלא יודעים מה נכון 
לעשות וממילא לא שייך 
לדבר אצלם על רצון – אין 
להם בחירה על מעשיהם.

שומרים על ההנחיות 
על פי התורה

וזה נוגע לכל תחום בחיים. וגם בעניין הבוער לכולנו 
של ההתמודדות הנכונה עם נגיף הקורונה, הבעיה 
הגדולה של כולם היא שהם לא יודעים היכן האמת ומה 
עליהם לעשות. בכל יום ויום יוצאות הנחיות חדשות 
והדרכות חדשות הן מהממשלה והן מגורמים שונים, 
והציבור המבולבל נחשף לדעות ולסברות שמבלבלות 
אותו עוד יותר, שבחלקן הגדול גם הפוכות מן האמת.

וזה נכון שצריכים לשמוע להוראות ולכללים, כגון 

לשים מסכה, וכן לשאר ההנחיות מדין "ונשמרתם". 
אבל צריכים לעשות את זה רק על פי התורה. לדוגמה: 
אנשים רואים יהודי בלי מסכה ומתחילים לצעוק עליו 
"רוצח". והם עוד מרגישים שהם עושים בזה מצווה 

גדולה ומצילים את עם ישראל מהנגיף.

אבל איפה השכל הישר? איפה היהדות? איפה הכף 
זכות? אולי יש לו אסטמה? אולי יש לו פטור? אולי 
הוא כבר מחוסן ויש לו נוגדנים? וגם אם אתה רוצה 
להעיר – איפה הנועם והנחת? ככה מעירים ומוכיחים? 
מקרא מפורש אומר "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא 

עליו חטא".

שבת קביעא וקיימא

וכל שכן לא לחלל שבת ח"ו. שמעתי שיש אומרים שמי 
שרואה הפרה של הנחיות הקורונה כגון מניין שיש בו 
יותר מתפללים מהמספר שעליו הוחלט – חייב להתקשר 
למשטרה ואפילו בשבת ר"ל. איך אפשר לסבול עיוות 
שכזה? נכון שחשוב לשמור על ההנחיות, אבל איך 
הגעתם מזה לחילול שבת ולהיות מֹוֵסר ר"ל? אם זה 
פיקוח נפש, אז למה אנשים נוסעים בתחבורה ציבורית 
בלי הרחקות וכמעט בלי הגבלות וכל שכן בהפגנות, 
ורק כשזה מגיע למניין בחצר עם ריחוק גדול – עכשיו  

נזכרים לספור אנשים ולחלל שבת ר"ל?!

צריכים לדעת שהתורה לא תשתנה בשום זמן ולא 
בגלל שום נגיף או הנחיה חדשה. לכן צריכים לשמור על 
הכללים, אבל כשזה מגיע לעניינים הנוגעים למצוות או 
לבין אדם לחברו צריכים לשקול את הדברים אך ורק 
לאור ההלכה ודעת תורה מוסמכת. הדעות המשובשות 
האלה הן דוגמא לחוסר ידע והבנה שגורם לחוסר הבנה 
מה צריכים לעשות וממילא לחוסר יכולת לבחור ולעשות 

את הדבר הנכון.

כל אלה שמגיעים לדעות הללו – מנותקים לגמרי 
מהאמונה. לדעתם הנבוכה הקב"ה כביכול עזב את 
המושכות ומסר את הנהגת העולם ביד הנגיף והוא 

מאמר ראש הישיבה

פרשת חיי שרה  כ"ז חשון תשפ"א  גליון 696

ר"תיציאהכניסה
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בס"ד בר"ה

חוט של חסד
גיליון לכל בית יהודי | בנשיאות הרב שלום ארוש שליט"א

כל עבודת ה' מתחילה 
מיישוב הדעת, כי כשאתה 

מגדיר לעצמך בדעת ברורה 
מה עליך לעשות – אז הרצון 
שלך ברור וממילא הבחירה 
שלך נכונה, ועל ידי תפילות 
וכיסופין תמיד תוכל להוציא 

את הרצון אל הפועל.
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 תשע"ב | ד

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

 שית   רר תיי  תשרא | ד

מלכא  בעא  עפר[,  מלא  שהוא  וראו  הארגז  את 

כל  את  להרוג  המלך  ]רצה  לכולהו  למקטלינהו 

יהודאי  בי  מחייכו  קא  ]המלך[  אמר  היהודים[, 

אמר  עפר[,  לי  ששלחו  עלי  לועגים  ]היהודים 

]נחום[ גם זו לטובה.

]בא  מינייהו  כחד  ליה  אדמי  אליהו  אתא 

אמר  השרים[,  מן  כאחד  למלך  ונדמה  אליהו 

אבוהון  דאברהם  מעפרא  עפרא  הא  דלמא  ליה 

אביהם  אברהם  של  מעפרו  זה  עפר  ]שמא  הוא 

הוא שנלחם עם ארבעת המלכים[, דכי הוה שדי 

נהפך  היה  עפר  ]כשהשליך  סייפיה  הוו  עפרא 

]וכשזרק קש היה נהפך  גילי הוו גירי  לחרבות[, 

חרבו  כעפר  יתן  מא-ב(  )ישעיה  דכתיב  לחיצים[ 

כקש נדף קשתו.

]בעת  הויא חדא מדינתא דלא מצו למיכבשה 

המלך  חיילי  יכלו  שלא  אחת  מדינה  היתה  ההיא 

לכובשה[, בדקו מיניה ]בדקו מהעפר הזה שהביא 

היה[  וכך  לחרבות,  נהפך  הוא  אם  נחום  להם 

וכבשוה. עיילו לבי גנזיה ]הכניסו את נחום איש גם 

זו לבית אוצר גנזי המלך[ ומלוהו לסיפטיה ]מלאו 

ושדרוהו  ומרגליות,  טובות  אבנים  ארגזו[  את 

ביקרא רבה" ]ושלחוהו לביתו בכבוד גדול[.

מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  יש  האמור  לפי 

שמצינו שאברהם אבינו מסר את נפשו במלחמתו 

שיצא  לוט  את  להציל  כדי  מלכים,  ארבעת  כנגד 

שעבר  במאמר  שהארכנו  ]כמו  המלך  דוד  ממנו 

לפרשת וירא[, כמו שכתוב )בראשית יד-יד(: "וישמע 

ביתו  ילידי  חניכיו  את  וירק  אחיו  נשבה  כי  אברם 

ודרשו  דן".  עד  וירדוף  מאות  ושלש  עשר  שמונה 

אליעז"ר  את  רק  עמו  שלקח  לב.(  )נדרים  בגמרא 

שעולה בגימטריא שלש מאות ושמונה עשרה.

הנ"ל,  תענית  בגמרא  המבואר  לפי  והנה 

הצליח אברהם לנצח את המלאכים על ידי שזרק 

עליהם עפר האדמה שנהפך לחרבות שהרג בהם, 

לוט,  נפשו להציל את  היות שמסר  כי  לומר  ויש 

כי למד מן הארץ שמסרה נפשה כדי לזכות את 

האדם בתשובה, לכן נעשה לו נס עם עפר הארץ 

כדי  לוט,  את  להציל  נפשו  למסור  למד  שממנה 

לנצח בעפר את המלכים.

 משפחת מהדב הי"ו - לעילוי נשמת אמם האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני ע"ה

 אלרעזי עבד אביים למד ממנו
למסוי נשתו בתלר ו ו 

מה  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

"ואשביעך  שהשביע אברהם את אליעזר עבדו: 

בה' אלקי השמים ואלקי הארץ", והוסיף לבאר לו: 

"ה' אלקי השמים אשר לקחני מבית אבי", שהיה 

אז עדיין רק אלקי השמים, וכשאמר לו הקב"ה: 

על  החומרית  מההסתכלות   - מארצך"  לך  "לך 

אראך",  אשר  הארץ  "אל  ארצך,  שהיא  הארץ 

שמסרה נפשה לטובת האדם.

בכך רצה אברהם לרמז לאליעזר, כי אף שנפשו 

שכתוב  כמו  לאשה,  יצחק  את  ישא  שבתו  חשקה 

)בראשית כד-לט(: "ואומר אל אדוני אולי לא תלך האשה 

אחרי". ופירש רש"י: "אולי לא תלך האשה, אלי כתיב, 

בת היתה לו לאליעזר, והיה מחזר למצוא עילה שיאמר 

לו אברהם לפנות אליו להשיאו בתו, אמר לו אברהם, 

בני ברוך ואתה ארור ואין ארור מתדבק בברוך".

בן  כנען  של  בניו  מבני  היה  אליעזר  כי  פירוש, 

נח  "וייקץ  ט-כד(:  )שם  שכתוב  כמו  נח,  שקיללו  חם 

מיינו וידע את אשר עשה לו בנו הקטן, ויאמר ארור 

היה  אברהם  ואילו  לאחיו".  יהיה  עבדים  עבד  כנען 

"ויאמר  כו(:  )שם  שכתוב  כמו  נח  שבירכו  שם  מבני 

ברוך ה' אלקי שם ויהי כנען עבד למו". וזהו שאמר 

"בני ברוך ואתה ארור ואין ארור  אברהם לאליעזר: 

מתדבק בברוך".

לאליעזר  אברהם  שאמר  זהו  כן  כי  הנה 

ואלקי  השמים  אלקי  בה'  "ואשביעך  עבדו: 

לפרסם  שזכיתי  הארץ  מן  שתלמד  הארץ", 

"אלקי הארץ", משום  בעולם שהקב"ה נקרא גם 

וכך  בתשובה,  האדם  את  לזכות  נפשה  שמסרה 

צריך האדם שנברא עפר מן האדמה למלא את 

רצון ה' במסירות נפש, וכך עשה אליעזר העבד 

לו מתחילה  הנאמן, שזרק את כל הפניות שהיו 

נפש  במסירות  ופעל  לבתו,  יצחק  את  שיקח 

למלא את שליחותו של אברהם.

היום  "ואבוא  בזה מה שכתוב:  יומתק להבין 

"היום  המדרש:  בשם  רש"י  ופירש  העין",  אל 

הארץ".  לו  שקפצה  מכאן  באתי,  והיום  יצאתי 

הארץ,  של  הנשגב  הלקח  מולו  שקפץ  פירוש, 

שמסרה נפשה אף שחשבה שיגיע לה נזק מכך, 

של  שליחותו  את  למלא  אליעזר  למד  וממנה 

אברהם במסירות נפש, ובאמת הרמז עם הפשט 

עולים בקנה אחד כפתור ופרח, שקפצה לו הארץ 

העבודה  ממנו  שלמד  בזכות  כמשמעה  פשוטה 

של מסירות נפש.

 ררשי תר  ן תל עבדר אבו 
לשנר ימקום מ וי ן תל בנרםר

המאמר,  את  לסיים  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

שלעזינגער  יוסף  עקיבה  רבי  הגה"ק  דברי  עם 

המדרש:  בשם  רש"י  שהביא  מה  שפירש  זצ"ל 

יפה שיחתן של עבדי אבות לפני  "אמר רבי אחא, 

ששנינו  מה  פי  על  בנים",  של  מתורתן  המקום 

מאי  לאביי,  פפא  רב  ליה  "אמר  כ.(:  )ברכות  בגמרא 

שנא ראשונים דאתרחיש להו ניסא, ומאי שנא אנן 

נסים  נעשו  ניסא". פירוש, למה  לן  דלא מתרחיש 

לראשונים ולנו לא.

זכו  והוסיף רב פפא לשאול, אם תאמר שהם 

שהרי  אינו  זה  תורה,  יותר  שלמדו  משום  לנסים 

לו,  שהוכיח  כמו  תורה  יותר  הרבה  לומדים  אנו 

ירדו  כשלא  הראשונים  בדורות  למה  כן  ואם 

גשמים, והסיר רב יהודה רק נעל אחת לרמז שהוא 

בצער התחילו תיכף הגשמים לרדת, ואילו אנחנו 

מי  ואין  וצועקים  ומתפללים  היום  כל  מצטערים 

שמשגיח בנו.

נפשייהו  מסרי  קא  הוו  "קמאי  אביי:  לו  השיב 

אקדושת  נפשין  מסרינן  לא  אנן  השם,  אקדושת 

לעבוד  נפשם  שמסרו  הראשונים  כלומר  השם". 

את ה' למעלה מדרך הטבע, לכן זכו שנעשו להם 

אנחנו  כן  שאין  מה  הטבע,  מדרך  למעלה  ניסים 

שאין אנו עובדים את ה' למעלה מדרך הטבע, לכן 

אין לנו כח לפעול ניסים למעלה מדרך הטבע.

אחא:  רב  שאמר  מה  היטב  מבואר  מעתה 

המקום",  לפני  אבות  עבדי  של  שיחתן  "יפה 

את  למלא  נפשו  שמסר  אברהם  עבד  אליעזר 

נס  לו  שנעשה  וזכה  אברהם,  של  שליחותו 

של  "מתורתן  יותר  הרבה  הארץ,  לו  שקפצה 

בנים", שעוסקים בתורה בלי מסירות נפש שאין 

להם כח נפלא זה.
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כי  בתורה,  שיתבאר  אפשר  אי  הזה  והדבר 

לרצון  הנפש  אהבת  וכפי  והזמן  המקום  לפי  הוא 

השם יתברך, אשר בעבור אהבתו את השם יתברך 

איך  ויהיה  בגיהנם,  שתרד  כמעט  הנפש  תסכים 

אך  עולם,  לדיראון  כמעט  עצמה  תמסור  שיהיה 

השם  מאוהבי  שמענו  וכבר  הגדול...  שמו  יתקדש 

יודעים בטוב  יתברך בדורנו אשר אמרו אילו היינו 

גן  הוא  העבירות  ושכר  גיהנם  הם  המצוה  ששכר 

עדן, אף על פי כן יותר יונעם לנפשנו לקיים המצות 

שציונו הבורא יתברך.

כמקרה  כי  לנו  יראה  לזה,  זכינו  כאשר  והנה 

הזה קרה לאבינו אברהם, הגם שידע בטוב שהוא 

העבירה  ועונש  עצמו  שמוסר  בזה  עבירה  עושה 

שמו  שיתקדש  כדי  כן  פי  על  אף  גיהנם,  הוא 

הגדול, מסר חיותו בעולם הזה ובעולם הבא עבור 

היות  והנה  לשמה.  עבירה  ועשה  שמו  קדושת 

הדבר הזה שלא כתורה כי הוא עבירה, אי אפשר 

דרך  לשמה  עבירה  רק  היא  כי  בתורה,  שיתפרש 

אמת לעבודתו יתברך".

 דבירם נויארם מי  ם סושי
בענרן מסריו  נשת

"וכבר  דכלה":  ה"אגרא  שכתב  מה  והנה 

אמרו  אשר  בדורנו  יתברך  השם  מאוהבי  שמענו 

גיהנם  הם  בטוב ששכר המצוה  יודעים  היינו  אילו 

ושכר העבירות הוא גן עדן, אף על פי כן יותר יונעם 

יתברך",  הבורא  שציונו  המצות  לקיים  לנפשנו 

יתכן  דעתי  לעניות  אבל  כוונתו,  מי  על  פירש  לא 

שהתכוון על ה"חתם סופר" זי"ע, שהביא ב"תורת 

משה" השלם )פרשת כי תשא דף קצד ד"ה ויעשהו( בשם 

חסיד אחד, כי "מסירות נפש" פירושה למסור גם 

את הנפש הרוחנית לה', להיות מוכן לאבד גם את 

חלקו בעולם הבא, כי אם הוא מוסר רק את גופו 

"מסירות נפש"  בעולם הזה, לא היינו מכנים זאת 

אלא "מסירות גוף", הנה לשון קדשו:

"בספרי מוסר הביאו בשם חסיד אחד שאמר, 

עונש  נקבל  מצוה  שעל  השמים  מן  נגזר  היה  אם 

ולא  מצוה  עושה  הייתי  שכר,  נקבל  עבירה  ועל 

עבירה מאהבת ה', אחרי שידעתי שרצון קוני היה 

על  אף  כך  על  אותי  שמעניש  הגם  לעשות מצוה, 

זו  ומפרש שם  רצונך אלקי חפצתי.  כן לעשות  פי 

עצמנו  מוסרים  אם  כי  האמיתי,  הנפש  מסירת 

למיתה עבור כבוד ה', אזי לא מסרנו נפשינו רק את 

גופינו ולא השלכנו נפשינו מנגד, אבל אם עושים 

שיודע  הנפש,  כריתת  גורמים  זה  ידי  שעל  דבר 

שנפשו ירד לשאול לאבדון, ואף על פי כן לא נמנע 

מלעשות זאת כי יתקדש השם יתברך בזה, זו היא 

מסירת הנפש האמיתי".

שכתב  מה  כי  לומר  היא  נפלאת  לא  זה  לפי 

השם  מאוהבי  שמענו  "וכבר  דכלה":  ה"אגרא 

יתברך בדורנו", התכוון בזה לדברי ה"חתם סופר" 

הנ"ל, והגם שספרי ה"חתם סופר" עדיין לא נדפסו, 

מדברי  למדנו  אופן  בכל  בשמו.  כן  ששמע  יתכן 

לא  נפשו  מסר  אבינו  אברהם  כי  דכלה",  ה"אגרא 

רק בגשמיות להישרף על קדושת השם, אלא גם 

ברוחניות שהיה מוכן לאבד חלקו בעולם הבא כדי 

לקדש שם שמים.

לעשות  למד  אבינו  אברהם  כי  נראה  מעתה 

כן מהארץ שמסרה נפשה לעשות עבירה לשמה, 

כדי לזכות את האדם שיהיה לו תיקון בתשובה, 

נפשו  למסור  לשמה  עבירה  הוא  גם  עשה  לכן 

שאמר  זהו  כן  כי  הנה  שמים.  שם  לקדש  כדי 

השמים  אלקי  הוא  "עכשיו  עבדו:  לאליעזר 

רק  לא  הבריות".  בפי  שהרגלתיו  הארץ,  ואלקי 

העולם  את  ברא  שהקב"ה  לבריות  שגילה  מה 

ומנהיגו כרצונו, אלא גם על מה שגילה שהקב"ה 

הוא "אלקי הארץ", משום שמסרה נפשה לזכות 

עלולה  שהיא  שידעה  אף  בתשובה,  הרבים  את 

אפילו  נפשו  למסור  למד  ומזה  קשות,  להיענש 

בעולם הבא כדי לקדש שם שמים.

נמצא לפי זה כי האדם שגופו נברא מן הארץ, 

יש לו בחירה לרדוף אחרי תאוות לבו ולעבור ח"ו 

על רצונו יתברך, בטענה שגם הארץ שגופו נברא 

ממנה שינתה את רצון הקב"ה, אבל יש לו בחירה 

שמסרה  טובה,  הנהגה  הארץ  מן  ללמוד  כן  גם 

צריך  וכך  בתשובה,  האדם  את  לזכות  כדי  נפשה 

לאחרים,  גם  תורה  ללמד  כדי  נפשו  למסור  אדם 

אפילו אם זה נראה כאילו הוא מפסיד מזה.

ויש לומר כי זהו שאמר הקב"ה לאברהם אבינו, 

כששלחו לארץ ישראל להעמיד שם את שרשרת 

)בראשית  הדורות  בכל  ישראל  כלל  של  הקדושה 

אל  אביך  ומבית  וממולדתך  מארצך  לך  "לך  יב-א(: 

הארץ אשר אראך". לך לך ממולדתך ומבית אביך, 

ששם מביט האדם על הארץ במבט חומרי שהיא 

למלא  מאכלים  מיני  כל  לו  המצמיחה  "ארצך", 

את תאוות הגוף החומרי, ולך לך "אל הארץ אשר 

המדרגה  את  אראך  שם  ישראל  בארץ  אראך", 

הגדולה של הארץ, שמסרה נפשה לטובת האדם, 

"ואעשך לגוי גדול", שילכו בדרכך ללמוד מן הארץ 

מסירות נפש לשם שמים.

"ה'  לאליעזר:  אברהם  שאמר  זהו  כן  כי  הנה 

ומארץ  אבי  מבית  לקחני  אשר  השמים  אלקי 

לאמר  לי  נשבע  ואשר  לי  דבר  ואשר  מולדתי 

לזרעך אתן את הארץ הזאת", כלומר שגם הם יזכו 

ללמוד מן הארץ למסור נפשם לקדש שם שמים, 

בזכות זה "הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אשה 

לבני משם".

 אביים אברנו נל ם
עם ימלכרם בעשי יאיץ

מה  סתומה  חידה  בזה  לבאר  דרכי  חשבתי 

אברהם  כי  לטוב,  זכור  הנביא  אליהו  לנו  שגילה 

אבינו ניצח את המלחמה כנגד ארבעת המלכים על 

ידי שזרק עליהם עפר האדמה שנהפך לכלי זין, כמו 

ששנינו בגמרא )תענית כא.( הטעם לשמו של נחום 

איש גם זו, משום שאמר על הכל "גם זו לטובה". 

מספרים לנו חכמינו ז"ל על אחד מהפלאים שפעל 

באמונתו הגדולה שהכל לטובה:

לבי  דורון  ישראל  לשדורי  בעו  חדא  "זימנא 

מתנה  לשלוח  היהודים  רצו  אחת  ]פעם  קיסר 

למלך[, אמרו מאן ייזיל ]מי ילך[, ייזיל ]ילך[ נחום 

מלומד  ]שהוא  הוא  בניסין  דמלומד  זו  גם  איש 

בידו  ]שלחו  סיפטא  מלא  בידיה  שדרו  בניסים[. 

בת  אזל  ומרגליות.  טובות  דאבנים  מלא[  ארגז 

אכסניא[.  בדירת  ולן  נחום  ]הלך  דירה  בההוא 

בליליא קמו הנך דיוראי ]בלילה קמו דיירי המקום[ 

מן  ורוקנוהו  ]נטלו את ארגזו  ושקלינהו לסיפטיה 

עפר  ]ומילאוהו  עפרא  ומלונהו  הטובות[  אבנים 

כדי שלא יכיר מה שעשו[.

שרינהו  לשם[  ]כשהגיע  התם  מטא  כי 

לסיפטא חזנהו דמלו עפרא ]פתחו משרתי המלך 

 קותרר  ישית  דיכרם: מר י רי לאביים למסוי נשתו
על קדות  יתם ילא בן נ  אסוי למסוי נשתו

 אגיא דכלי: ב ויי לא נזכיי מסריו  נשתו תל אביים
באוי כתדרם כר ר כן תירי אסוי למסוי נשתו

 אביים אברנו למד מן יאיץ למסוי נשתו
על קדות  יתם אשרלו אם ראבד א   לקו בעולם יבא

 אלרעזי עבד אביים מסי נשתו למלא תלר ו ו תל אביים
אף תיוא עצמו יצי תרצ ק רק  א  ב ו לאתי
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כוונתה בחטאה היה רק עבור  הארץ אשר עיקר 

זה שיתלו חטא האדם בה. וזהו שכתב רש"י ז"ל, 

גם  נפקדה  חטאו  על  אדם  כשנתקלל  אז  לפיכך 

הפועל  אל  מכח  הארץ  רצון  להוציא  כדי  הארץ, 

גופו  שנלקח  מאחר  עונשו,  האדם  מעל  ולהקל 

האדם  ונמשך  תחלה  חטאה  אשר  מהאדמה 

בטבעו אחר שורשו".

על פי האמור הוא מפרש כוונת הפסוק )ויקרא 

בריתי  את  ואף  יעקוב  בריתי  את  "וזכרתי  כו-מב(: 

יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור". 

להזכיר  גדול  ענין  שיש  אמת  הן  כי  ביאור  וצריך 

בהזכרת  יש  תועלת  איזו  אבל  לבנים,  אבות  זכות 

הכוונה  המבואר  לפי  אך  אזכור".  "והארץ  הארץ 

בזה שבעת החטא זוכר הקב"ה את הארץ ששינתה 

מצות הבורא, ועל ידי זה יש לימוד זכות על האדם 

להקל בעונשו ולקבלו בתשובה, שהרי מה שחטא 

והענף  גופו שנוצר עפר מן האדמה  הוא רק מצד 

נמשך אחרי השורש.

ב"אבן שלמה" להגה"ק משאמלוי זצ"ל )פרשת 

שאנו  מה  חומר  כמין  בזה  מפרש  יט(  אות  בראשית 

מתפללים )תפלת אבינו מלכנו(: "אבינו מלכנו זכור כי 

עפר אנחנו". הכוונה בזה שאנו מתפללים להקב"ה 

האדמה,  מן  עפר  נוצר  שהגוף  זכות  לנו  שיזכור 

נמצא כי מה שחטאנו הוא רק מצד הגוף שנמשך 

אחר הארץ ולא מצד הנשמה.

ררשי  למוד  ויי עם דיך איץר

ששמעתי  מה  להביא  טוב  מה  בעתו  דבר 

מיכל  יחיאל  רבי  הגה"ק  ממו"ר  נחמד  דבר  בזה 

בזה  לפרש  זצ"ל,  קראסנא  אבדק"ק  פריעד  הכהן 

תורה  "יפה תלמוד  פ"ב מ"ב(:  )אבות  מאמר המשנה 

אנו  ישראל"  ה"אוהב  מדברי  כי  ארץ".  דרך  עם 

את  לזכות  נפש  מסירות  לארץ  שהיתה  למדים 

שידעה  אף  בתשובה,  תיקון  לו  שיהיה  האדם 

עץ  הוציאה  שלא  מה  על  להיענש  עתידה  שהיא 

פריו שטעם ופריו שוה, כמו שכתוב )בראשית יג-יז(: 

"ארורה האדמה בעבורך".

יט-יח(:  )ויקרא  הכתוב  דיבר  מלא  מקרא  והנה 

לשון  רש"י  והביא  ה'".  אני  כמוך  לרעך  "ואהבת 

גדול  כלל  זה  עקיבא  רבי  "אמר  כהנים:  התורת 

בתורה". וביאר ה"חתם סופר" זי"ע ב"תורת משה" 

)פרשת קדושים( דקדוק הלשון: "זה כלל גדול בתורה" 

ולא אמר סתם: "זה כלל גדול", על פי מה שדרשו 

בגמרא )ב"מ סב.( את הכתוב )ויקרא כה-לו(: 

"וחי אחיך עמך. שנים שהיו מהלכין בדרך, וביד 

אחד מהם קיתון של מים, אם שותין שניהם מתים, 

ואם שותה אחד מהם מגיע לישוב, דרש בן פטורא, 

מוטב שישתו שניהם וימותו, ואל יראה אחד מהם 

אגדה: "שקיבל תרח על אברם בנו לפני נמרוד, על 

גזר  האש".  לכבשן  והשליכם  צלמיו  את  שכיתת 

נמרוד להשליך את אברהם לכבשן האש, ועשה לו 

המקום  נקרא  כן  על  האש,  מן  והצילו  נס  הקב"ה 

"אור כשדים" שהוא לשון אש.

מדוע  נח(  פרשת  )סוף  דכלה"  ב"אגרא  ותמה 

של  נפשו  מסירות  את  בפירוש  הכתוב  הזכיר  לא 

וביאר  האש.  בכבשן  השם  קדושת  על  אברהם 

)דרוש  דרכים"  ה"פרשת  שהביא  מה  פי  על  הענין 

אבינו  לאברהם  התיר  מי  המפרשים,  קושיית  א( 

הלא  כשדים,  באור  ה'  קדושת  על  נפשו  למסור 

אינו  נח  בן  כי  ה"ב(  פ"י  מלכים  )הלכות  הרמב"ם  פסק 

מחוייב למסור נפשו על קידוש השם.

"כל  זאת ועוד פסק )הלכות יסודי התורה פ"ה ה"ד(: 

מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר הרי זה 

מתחייב בנפשו". שעובר על אזהרת הכתוב )בראשית 

"ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש". מעתה  ט-ה(: 

הן אמת שקיים אברהם כל התורה בלי שנצטווה על 

כך, אבל זהו דוקא להחמיר על עצמו, אבל מי התיר 

לו למסור נפשו עבור קדושת שמו, כיון שבן נח אינו 

מצווה על מסירות נפש ואסור לו לעשות כן.

של  נפשו  מסירות  כי  דכלה"  ה"אגרא  מבאר 

אברהם אבינו באור כשדים היתה בבחינת עבירה 

בעולם  חלקו  כל  את  לאבד  מוכן  שהיה  לשמה, 

הבא, כדי לכפור בעבודה זרה ולקדש שם שמים 

יהיה מפורש  זה  בעולם, לפיכך אי אפשר שדבר 

אסור  היה  הדין  שמצד  כיון  שבכתב,  בתורה 

לעשות כן, ומחמת חביבות הדברים הנה הדברים 

בלשון קדשו:

נעמו  כי  אמרי  קחו  ידידי  אהובי  כן  "על 

המצויה  הזאת  השלימה  התורה  עיניכם.  ויאירו 

ונפש מישראל,  נפש  לכל  הוא דבר השוה  בידינו 

האדם  מחויב  ועשה  בקום  שמבוארין  שהמצות 

יזהר  לעשות  שלא  בה  שמבואר  ומה  לעשות, 

גדולה  כג:(  )נזיר  רז"ל  אמרו  אך  מעשות.  האדם 

עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה...

 כוונ ו יעמוקי תל אביים אברנו: רעכתרו יוא
אלקר יתמרם ואלקר יאיץ תייגל רו בשר יבירו ר

 אויב רתיאל: יאיץ עת י עבריי לתמי
כדר תרירי לאדם תגושו נביא מן יאדמי  רקון ב תובי

 אביים אברנו שיסם בעולם תיקברי יוא ראלקר יאיץר
תצירך ללמוד ממני מסריו  נשת לכבוד י'

 אביים אברנו נרצ  א  איבע  ימלכרם בעשי יאיץ
תנישך ל יבו  בזכו  מסריו  נשת תלמד מן יאיץ

במיתתו של חבירו, עד שבא רבי עקיבא ולימד, וחי 

אחיך עמך, חייך קודמין לחיי חבירך".

כי בעניני גשמיות:  מבואר מדברי רבי עקיבא 

"חייך קודמין לחיי חברך", אם כן איך אפשר לקיים 

מצות "ואהבת לרעך כמוך", שצריך לאהוב חבירו 

כעצמו ממש. אלא אומר ה"חתם סופר" כי מטעם 

כמוך  לרעך  "ואהבת  לומר:  עקיבא  רבי  דקדק  זה 

חייך  אין  דייקא  "בתורה"   - בתורה"  גדול  כלל  זה 

קודמים,  חייך  הזה  העולם  בעניני  אבל  קודמים, 

הנה הדברים בלשון קדשו:

"אבל בחיי הנצחיי דהיינו בלימוד התורה, חייב 

מלימודו,  עצמו  מבטל  הוא  אפילו  אחרים  ללמד 

מכל מקום חייב ללמד עם אחרים, ועל כן אמר רבי 

עקיבא זה כלל גדול בתורה, דבענין לימוד התורה 

הוא כלל גדול לאהוב חבירו כמוך, ומכל מקום לא 

גם  זה שמלמד לאחרים  ידי  על  כי  כמוך,  רק  אמר 

הוא עושה מצוה ומזכה עצמו ושניהם שוים".

תלמוד  "יפה  המאמר:  ביאור  זהו  כן  כי  הנה 

בתורת  לעסוק  שרוצה  מי  ארץ",  דרך  עם  תורה 

את  ללמוד  עמה  לשלב  צריך  בה,  ולהצליח  ה' 

לזכות את  כדי  נפשה  הדרך של הארץ, שמסרה 

האדם בתשובה, כך צריך האדם ללמוד מן הארץ 

ה"חתם  של  קדשו  כלשון  בתורה,  כן  להתנהג 

"בלימוד התורה חייב ללמד אחרים  סופר" הנ"ל: 

אפילו הוא מבטל עצמו מלימודו".

 אביים אברנו גרלי בעולם
מסריו  נשת תל יאיץ

שאמר  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

אלקי  הוא  "עכשיו  לאליעזר עבדו:  אבינו  אברהם 

השמים ואלקי הארץ, שהרגלתיו בפי הבריות, אבל 

כשלקחני מבית אבי היה אלקי השמים ולא אלקי 

לא  ושמו  בו,  מכירים  עולם  באי  היו  שלא  הארץ, 

היה רגיל בארץ". נקדים מה שכתוב סוף פרשת נח 

)בראשית יא-כח(: "וימת הרן על פני תרח אביו בארץ 

מדרש  בשם  רש"י  ופירש  כשדים".  באור  מולדתו 
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שית   רר תיי  תשרא | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת חיי שרה תשפ"א

רמכאן תקשצי לו יאיץר

 אלרעזי עבד אביים זכי תקשצי לו יאיץ
כר למד מיאיץ א  יעבודי תל מסריו -נשת

בפרשתנו פרשת חיי שרה דבר בעתו מה טוב, 

בתוך  אברהם,  עבד  אליעזר  שאמר  במה  להתבונן 

שליחותו  על  ובתואל  לבן  לפני  שגלגל  הסיפור 

ה'  ואומר  העין  אל  היום  "ואבוא  כד-מב(:  )בראשית 

אלקי אדוני אברהם אם ישך נא מצליח דרכי אשר 

אנכי הולך עליה". ופירש רש"י בשם המדרש: "היום 

אמר  הארץ.  לו  שקפצה  מכאן  באתי,  והיום  יצאתי 

רבי אחא, יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום 

מתורתן של בנים, שהרי פרשה של אליעזר כפולה 

בתורה, והרבה גופי תורה לא ִנתנו אלא ברמיזה".

דברי  את  צדיק"  ה"צמח  שמפרש  מה  ידוע 

רבי אחא כמין חומר, על פי מה שאנו רואים איך 

שיחתו  מבארים  ודור  דור  בכל  התורה  דורשי 

הפירוש:  זהו  אברהם,  עבד  אליעזר  של  העמוקה 

"יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום", היופי 

עבדי  של  בשיחתן  הטמונים  והמוסר  התורה  של 

שמוסיפים  בנים",  של  "מתורתן  מתגלה  אבות, 

לדרוש כוונתם העמוקה בכל מה שאמרו. הנה כי 

כן הבה נתבונן בתורתן של בנים שיחתן של עבדי 

ומהו  הארץ,  לאליעזר  קפצה  זכות  באיזו  אבות, 

הלקח שאנו יכולים ללמוד מזה בעבודת ה'.

 רעכתרו יוא אלקר יתמרם
ואלקר יאיץר

פתח דברינו יאיר בפתיחת הפסוקים המתארים 

עבדו  אליעזר  את  אבינו  אברהם  השביע  איך 

בשליחותו לקחת אשה ליצחק בנו )שם א(:

אברהם  את  ברך  וה'  בימים  בא  זקן  "ואברהם 

בכל, ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל 

אשר לו שים נא ידך תחת ירכי, ואשביעך בה' אלקי 

לבני  אשה  תקח  לא  אשר  הארץ,  ואלקי  השמים 

מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו, כי אל ארצי 

ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק".

אחר כך הוסיף אברהם לומר לאליעזר )שם ז(: 

ומארץ  אבי  מבית  לקחני  אשר  השמים  אלקי  "ה' 

מולדתי ואשר דבר לי ואשר נשבע לי לאמר לזרעך 

לפניך  מלאכו  ישלח  הוא  הזאת,  הארץ  את  אתן 

ולקחת אשה לבני משם". ודקדק רש"י מה שהזכיר 

אלקי  גם  הוא  שהקב"ה  דבריו  בתחילת  אברהם 

הארץ: "ואשביעך בה' אלקי השמים ואלקי הארץ", 

ואילו אחר כך הזכיר רק שהוא אלקי השמים: "ה' 

אמר  ולא  אבי",  מבית  לקחני  אשר  השמים  אלקי 

"ואלקי הארץ".

ותירץ רש"י כי אברהם התכוון לומר בזה: "אמר 

לו, עכשיו הוא אלקי השמים ואלקי הארץ, שהרגלתיו 

אלקי  היה  אבי  מבית  כשלקחני  אבל  הבריות,  בפי 

השמים ולא אלקי הארץ, שלא היו באי עולם מכירים 

בו, ושמו לא היה רגיל בארץ". וצריך ביאור מה ראה 

כששלחו  לאליעזר  להזכיר  ככה  על  אבינו  אברהם 

את  שהמליך  זה  היה  שהוא  ליצחק,  אשה  למצוא 

הקב"ה להיות גם "אלקי הארץ".

 יאיץ תרנ י ליוצרא עץ שיר
לטוב  יאדם תרירי לו  רקון ב תובי

רחש לבי דבר טוב לבאר הענין בזה על פי מה 

ארץ".  ליבשה  אלקים  "ויקרא  א-י(:  )שם  שכתוב 

ארץ,  שמה  נקרא  "למה  ה-ח(:  )ב"ר  במדרש  ודרשו 

הלא  להבין  וצריך  קונה".  רצון  לעשות  שרצתה 

קונם,  רצון  וביראה  באימה  עושים  הנבראים  כל 

מה נשתנה אם כן הארץ שזכתה להיקרא בתואר 

מכל  יותר  קונה  רצון  לעשות  שרצתה  על  "ארץ", 

הנבראים.

שכתב  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

ב"אוהב ישראל" )פרשת בראשית( לבאר מה שמצינו 

שצוה  ממה  שינתה  שהארץ  בראשית,  במעשה 

לה הקב"ה להוציא עץ פרי שטעם עץ ופריו שוה, 

והיא הוציאה רק עץ פרי שאין טעם העץ כטעם 

הפרי, כמו שכתוב )בראשית א-יא(:

"ויאמר אלקים תדשא הארץ דשא עשב מזריע 

זרע עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ 

ויהי כן, ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו 

ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למינהו". ופירש רש"י: 

"עץ פרי, שיהיה טעם העץ כטעם הפרי, והיא לא 

פרי,  עושה  ועץ  וגו'  הארץ  ותוצא  אלא  כן  עשתה 

עוונו  על  אדם  כשנתקלל  לפיכך  פרי,  ועץ  ולא 

נפקדה גם היא ונתקללה".

על  יעלה  איך  מאד,  יפלא  ראשונה  בהשקפה 

הקב"ה,  לה  שאמר  ממה  שינתה  שהארץ  הדעת 

הלא הארץ אין לה יצר הרע כפי שיש לבשר ודם. 

וביאר ה"אוהב ישראל" בדברי קדשו: "ובהעיר לב 

יש לומר, הנה באמת הארץ לא חטאה כלל, ואדרבה 

עשתה עבדות גדולה ומסירות נפש בזה, ולא חסה 

כג:(  )נזיר  ז"ל  וכמאמר חכמינו  וכבודה,  על קלקולה 

גדולה עבירה לשמה".

העליונה  הארץ  כי  בזה,  הענין  שם  ומבאר 

שהיא הנפש הרוחנית השכלית המתלבשת בארץ 

התחתונה, ראתה כי נשמתו של האדם היא חלק 

וכיון  הכבוד,  כסא  מתחת  החצובה  ממעל  אלוק 

)בראשית  שכתוב  כמו  לחטא  קרוב  הוא  שהאדם 

יגרום  הרי  מנעוריו",  רע  האדם  לב  יצר  "כי  ח-כא(: 

יועיל לו  בכך פגם גדול בשורש נשמתו, עד שלא 

שום תיקון בתשובה.

הקב"ה  ממצות  לשנות  הארץ  נתחכמה  לכן 

שאם  כדי  שוה,  ופריו  שטעם  עץ  הוציאה  ולא 

החטא  שאין  בטענה  לבוא  יוכל  האדם  יחטא 

האדמה  מן  שנברא  גופו  מצד  אלא  נשמתו,  מצד 

הענף  כי  שיחטא  גרם  וזה  הקב"ה,  רצון  ששינתה 

בזה  עשתה  שהארץ  נמצא  השורש,  אחר  נמשך 

לאדם  שיהיה  כדי  שמים,  לשם  גדולה  עבדות 

תיקון על עוונותיו בתשובה. לפי זה מבאר ה"אוהב 

ישראל" בלשון קדשו:

קמי  כי  תיכף,  הארץ  נענשה  לא  כן  "ועל 

לכבוד  רק  שהיתה  הרצויה  כוונתה  גליא  שמיא 

אז  האדם  כשחטא  אך  האדם,  ולטובת  יוצרה 

מכח  הארץ  רצון  להוציא  כדי  חטאה  על  נפקדה 

כלל,  עונש  השי"ת  לה  נתן  לא  דאם  הפועל,  אל 

אם  והיה  כלל,  שחטאה  הדבר  נודע  היה  לא  אז 

רצון  היה נשלם  ולא  כן חטא האדם קשה מאד, 
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על הברכה יעמדו
התורמים  להפצת  העלון
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יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל )אפשר גם ישירות לדפוס( בקובץ להדפסה.

הדרך. בהגיעם למנוטריאול העיר החלו תיכף בסדרת בירורים 
לאחר  אולם  עצמה.  המדוברת  עם  בפגישה  ואף  מעמיקים, 
הפגישה הגורלית הופתעו לקבל תשובה שלילית מן הצד השני, 
וההצעה  עבורם,  מתאים  השידוך  זה  שאין  החליטו  שכנראה 

ירדה מן הפרק.
תיכף יצרו קשר עם הדרייבר שכפי המסוכם ביניהם נכנס לבית 
המדרש המקומי וישב כמה שעות באוהלה של תורה, בהמתנתו 

עד שיסיימו את ענייניהם, ויחזיר אותם לביתם שבניו יורק.
בדרך נסיעתם הארוכה היו ההורים שבורים ומאוכזבים מאוד, 
הורגלו  כבר  אמנם  הם  עבורם.  וכואבת  קשה  היתה  ה'מכה' 
פעמים רבות לקבל תשובה שלילית... אבל דוקא הפעם נראה 
יצאו  בכדי  ולא  יפה,  ומתקדמים  'זורמים'  שהעניינים  היה 
ודוקא  יקר!  במחיר  להם  עלתה  שגם  הזו,  הארוכה  לנסיעה 
כבר  הם  עומדים  שהנה  כשנראה  האחרון,  השלב  לקראת 

לקראת שבירת הצלחת, התנפץ הכל ונשארו בלא כלום...
אולם, על אף שההורים קיבלו זאת קשה, הבחור לעומת זאת 
לא ראה כאן שום סיבה לייאוש, ויותר ממה שהצטער הוא על 
עצמו הצטערו הוריו בשבילו... במשך כל הנסיעה היה הבחור 
למה  וחיזוק.  אמונה  דברי  עמהם  ומדבר  הוריו,  את  מחזק 
תצטערו כל כך? שאל הבן, הלא כך היא דרכו של עולם, שידוך 

מוצע ושידוך יורד. ואם הצעה זו נפלה מן הסתם אין זה השידוך 
הנכון, הלא אחד למעלה הוא לבדו המזווג זיווגים, כד"א )בראשית 
אין  כאשר  בעסקיו?  להתערב  לנו  ומה  הדבר!",  יצא  "מה'  נ(  כד, 

נא  הסירו  הראוי,  השידוך  יתגלגל  ומתי  כיצד  כלום  יודע  איתנו 
בעזרנו בעת  יהיה  יתברך שבוודאי  בה'  וביטחו  דאגה מלבבכם, 

הנכון.
כך ישב הבחור נעים ההליכות ודיבר על לב הוריו השבורים דברי 
ואף  צערם,  את  להפיג  בידו  שעלה  עד  נפלאים,  וחיזוק  ריצוי 

לשמחם בכמה דברי צחות...
חדשה,  שידוך  הצעת  לפתחם  הגיעה  ימים  כמה  כעבור  והנה 
שלקחם  נהג-דרייבר  אותו  של  המושלמת  בתו  זו  היתה  והפעם 
אליהם,  השדכן  את  ששלח  זה  והוא  וחזור...  הלוך  למונטריאול 
בכל  הבחור  של  המופלאה  התנהגותו  את  מקרוב  שראה  לאחר 
אותה נסיעה אריכתא. בראותו כיצד הוא מכבד את הוריו, מחזק 
תורה  מלא  וכולו  ומתוקים,  ערבים  דברים  עמהם  ומדבר  אותם 
ויראת שמים במידות טובות וישרות, מצא מאוד חן בעיניו. – ואכן 
כעבור שבוע ומחצה נסגר השידוך בכי טוב, והתברר למפרע שכל 
תכלית אותה נסיעה לא היתה אלא בכדי לתת אפשרות לדרייבר 
הנכבד להכיר את הבחור היטב מקרוב. וכמאמר החכם מכל אדם 

בספר החכמה )משלי יט, יד( "מה' אשה משכלת!" )עיין מוע"ק יח:(.
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בחור אחד מן המשפחות החשובות שבירושלם קרתא דשופריא, 
השנים  עבורו.  הגון  שידוך  נמצא  לא  אך  השידוכים,  לגיל  הגיע 
האלטערע  בין  נחשב  וכבר  התבגר,  כבר  הבחור  במהרה,  חלפו 

]הזקנים...[ שבישיבה, ושידוך אין!

לפרקה,  עידן  מזה  היא  אף  שהגיעה  דנן,  הבחור  של  אחותו 
המתינה כמה שנים בתור... ואף שבשבילה כן הגיעו כמה וכמה 

הגדול,  האח  את  'לעקוף'  ההורים  רצו  לא  טובות,  הצעות 
ולשדכנים שניסו לשדך את הבת אמרו להמתין בסבלנות עד 

שיימצא תחילה זיווגו של הבן.
היא  גם  החלה  והאחות  שנים,  כמה  עוד  שחלפו  לאחר  ברם, 
הם  עלולים  כך  משום  שמא  לחשוש  הוריה  החלו  'להזדקן', 
להפסיד את ההצעות הטובות שמגיעות בשבילה, וכי כמה צריכה 

היא להמתין ולחכות? והחליטו לשאול בדעת תורה.
ערב אחד עלו ובאו כל המשפחה יחדיו אל אחד מגדולי הרבנים 
האחות  על  האם  שאלתם,  את  והציגו  שבירושלים,  הצדיקים 
האח  שיינשא  עד  ולהמתין  ראשה,  שערות  שילבינו  עד  לישב 

המבוגר?
הבת,  עבור  השולחן  על  הצעה  כרגע  ישנה  האם  הצדיק,  שאל 

ונענה בחיוב.
אם כך, פסק הרב, עליכם לגשת לשידוך של הבת, ואין לדחות 
שמצינו  כענין  לפתחנו.  המתגלגלת  שידוך  של  טובה  הצעה 
התירו  מועד  של  בחולו  שאפילו  )יח:(  קטן  דמועד  דפ"ג  בסוגיא 

לארס את האשה, משום "שמא יקדמנו אחר".
אך, כאן התערב האח הבוגר, והחל לבכות על נפשו, שאינו רוצה 

שאחותו 'תעקוף' אותו, ומדוע עליו להמתין כל כך הרבה?
בהחלט  אני  מבין  לו,  ואמר  הבוגר,  הבחור  אל  הרב  אפוא  פנה 
להשתתף בשמחה  כלל,  קל  דבר  זה  אין  וכאבך הקשה,  לצערך 
של אחות צעירה בתור אח מעוכב... – אולם דע לך, שכפי הנראה 
נדרש ממך במצבך איזה מעשה מצוה גדול יותר מן הרגיל, צריך 
דווקא  לא  אם  יודע,  ומי  המעכבת!  המחיצה  את  כאן  'לשבור' 
כאן נפתחה עבורך הזדמנות טובה להיוושע, כאשר אתה מצידך 
תוותר לאחותך הצעירה, תסכים לה ותשמח בשמחתה, על אף 

הקושי שבדבר, ואולי דווקא מתוך כך תצמח ישועתך!
הבחור בכה והיסס רבות, ניכר היה שקשה לו מאוד בזה, כאשר 

בכך 'ייחתם' בתואר הבחור הזקן, שאינו מוצא את זיווגו...
בכיותיו ודמעותיו נגעו מאוד לליבו של הצדיק, שהשתתף בצערו 

ניתן לדחות משום כך את  וכאבו הקשה, אבל מאידך הרי לא 
וחיזוק,  עידוד  דברי  הבחור  של  לבו  על  דיבר  לפיכך  האחות. 
והוסיף לברכו בברכה טובה וחזקה, באומרו אליו: באם תתגבר 
ותוותר לה לאחותך, הרני מבטיחך נאמנה שתמצא גם אתה את 
זיווגך הנכון, ועוד לפני החתונה של אחותך תתארס גם אתה, 

בעזר השם יתברך!
נענה  יוצאת מפי קדשו של הצדיק,  הברורה  לשמע ההבטחה 
הבחור תיכף ונתן את הסכמתו בוויתורו הנאמן לאחותו. – ואכן 

כעבור שבוע נשברה הצלחת, והאחות התארסה למזל טוב.
האחות  חתונת  לפני  יומיים  כולה,  המשפחה  להפתעת  והנה 
טובה  בשעה  גילו  בת  עם  האירוסין  בברית  הבוגר  האח  בא 

ומוצלחת! כהבטחתו המפורשת של הרב הצדיק.
כשהגיע הבחור החתן אל ביתו של הרב עם הבשורה הטובה, 
ההבטחה  על  לצדיק  הודה  ומשמחה  מאושר  קורן  וכשכולו 
שהתקיימה במלואה. פתח הרב לפניו גמרא ראש השנה בפרק 
הראשון, והציע לפניו סוגיא ערוכה לפנינו בדף י"ז )שלהי ע"א(, וז"ל 

הגמרא:
"אמר רבא, כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו, 
שנאמר )מיכה ז, יח( 'נושא עוון ועובר על פשע', למי נושא עוון, למי 
שעובר על פשע. רב הונא בריה דרב יהושע חלש ]חלה[, על רב 
פפא לשיולי ביה ]נכנס רב פפא לשואל בשלומו[, חזייה דחליש ליה עלמא 
]וראהו שהוא עומד למות[. אמר להו צביתו ליה זוודתא ]אמר לבני ביתו הכינו 

לו את התכריכין[. לסוף איתפח ]נתרפא[, הוה מיכסיף רב פפא למיחזייה 

]היה רב פפא מתבייש לראותו[. אמרו ליה ]לרב הונא בריה דרב יהושע[ מאי חזית ]מה 

]אכן כך היה, שנקנסה עלי מיתה[,  ראית בשעת חולייך[, אמר להו, אין הכי הוה 

ולא מוקים  הואיל  דין של מעלה[,  ]לבית  הוא  ברוך  להו הקדוש  ואמר 
ומוותר תמיד מעצמו,  ואינו עומד על מידותיו,  במיליה לא תקומו בהדיה ]הואיל 
לא תדקדקו להעמידו לדין[, שנאמר 'נושא עון ועובר על פשע', למי נושא 

עון לעובר פשע" ע"כ.
שכאשר  הרב,  סיים  לפנינו,  מפורשת  מסוגיא  אפוא  למדנו 
ועל   – למעלה!  מפורש  דין  גזר  בכך  לקרוע  יכולים  מוותרים 
שכיוצא בזה שנינו בפרקי אבות )ב, ד( "בטל רצונך מפני רצונו, כדי 

שיבטל רצון אחרים מפני רצונך".
בלשון  זצוק"ל, שמדויק  הגה"צ  דכ"ק אאמו"ר  בפומיה  ומרגלא 
שהם  הפשעים  שאפילו  פשעיו",  כל  על  לו  "מעבירים  הגמרא: 
הזדונות גם כן נמחלים למי שמעביר על מידותיו. – ולפיכך העצה 
הטובה ביותר להינצל מכל גזירות, ומגזירת מגיפת הקורונה ל"ע, 
היא במה שיעביר על מידותיו בתוככי הבית פנימה, לוותר ולדבר 
בנחת, כנודע שכשאין צועקים למטה אין צועקים גם מלמעלה... 

ובזכות הוויתור והעברה על מידותיו נזכה לישועה, אמן.
]מתוך שיחה מיוחדת לבחורי חמד בענייני השידוכים[

- כוס תנחומין -
לחברנו היקר
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טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'

בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"ˆ

רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 
סוף זמן קריאת שמע ותפילה

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

'מה' מצעדי גבר'
ר'  אצל  לשבות  "זכיתי  שליט"א:  הרב  מורינו  סיפר 
בגיד  דלקת  לי  שהיה  מכיון  במירון,  יוחאי  בר  שמעון 
הרגל הורה הרופא להשתדל שלא לאמץ את הרגל יתר 

על המידה...
להאפיל  מנת  על  מהדירה  יצאתי  שבת  לפני  כשעה 
הדלת  את  שפתחתי  איך  הקדושה.  למערה  ההרה 
טיב  של  עלונים  לאסוף  שהגיע  יקר  יהודי  ראיתי 
אותם  לו  והנחתי  מירושלים  איתי  שהבאתי  הקהילה 
מחוץ לדירה כדי להפיצם בצפת. הוא כבר היה ברכב 
ושמח שמחה גדולה לראות אותי, שאלתי אותו אם יש 
לו זמן וכח להעלות אותי למערה והוא נענה בשמחה. 
לי  אסור  שכן  פרטית  השגחה  ממש  שזה  לו  אמרתי 
לאמץ את הרגל ועתה ה' זימן לי אותו להעלות אותי 
שלו  שההשגחה  ואמר  חייך  הוא  הרופא.  כמצוות 
לקבל  מנת  על  בני  עם  "הגעתי  וסיפר:  משלי  גדולה 
ברכה מהרב מכיוון שזהו יום הולדתו של בני. חששנו 
דפקנו  לא  אז  בדיוק  נח  הרב  שמא  ולדפוק  להפריע 
שבדיוק  ועתה  קימעה  מאוכזבים  לרכב  וחזרנו  בדלת 
והנה  עלינו  ה'  חסד  אם  כי  זה  אין  מהדלת  יצא  הרב 

שמחת הילד גדולה עד מאוד"...
ממשיך מורנו הרב לספר: באותו מוצאי שבת התבשרנו 
להספיק  צריך  והייתי  עולמה  לבית  הלכה  שאחותי 
להגיע ללוויה שיצא מירושלים, והנהג שלי היה אמור 
להגיע יותר מאוחר. מה' מצעדי גבר כוננו, בני היה אף 
הוא במירון והוא החליט להזמין הסעה לשעה שמונה 
במוצאי שבת למרות שכולם תכננו להישאר יותר זמן 
רעננים  להגיע  צריכים  שהבחורים  חשבון  עשה  אך 

לישיבה...
חנניה  ובצומת  אותנו  גם  שהעלה  גדול  טנדר  הגיע 
חברנו עם הנהג שהוזמן עבורי והמשיך איתי לירושלים 
ובזכות זה שבני הזמין הסעה לשעה מוקדמת הגעתי 
בקפידה  מתוכנן  שהכל  איך  רואים  ב"ה.  בזמן  ללויה 

מראש...
בעל המעשה: ב. ש.

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל

|  המשך בעמוד ד'  |<

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים שידוך מן השמים

לו  שקפצה  לו,  שנעשו  נסים  לו  גילה  העבד.  "ויספר  רש"י:  פירש 
הארץ, ושנזדמנה לו רבקה בתפלתו" ע"כ.

הסתירה בין דברי רש"י למה שאמור בפסוק מבוארת, שבכתוב נאמר 
שסיפר אליעזר ליצחק "את כל הדברים אשר עשה", היינו הדברים 

מפרש  רש"י  ואילו  בעצמו.  הוא  שעשה 
שסיפר את הניסים שנעשו לו, ואם כן אין אלו 
הדברים אשר עשה הוא כלל. ]עיין מזרחי וגור אריה[.
ואפשר שבא רש"י לבאר תכלית זה הסיפור, 
ליצחק.  הדברים  כל  את  מספר  בכדי  שלא 
אלא כוונתו שמתוך הסיפור יבין ויראה ויידע 
שזה השידוך הנכון עבורו מן השמים, וזו היא 
בת זוגו. כדרך שהיה מספר לפני בתואל ולבן 

את קורותיו, כדי להוכיח להם מתוך המעשים עצמם, שישפטו ויבינו 
שמה' יצא הדבר.

שמספר  למה  ולבן  לבתואל  שמספר  הסיפור  שבין  החילוק  אך 
מדרכם  כי  עימו,  שנעשו  הנסים  את  בעיקר  סיפר  שלהם  ליצחק, 
בזה  ראו  הנסים  והמחיש  כשסיפר  ורק  הרגיל,  בטבע  להאמין 

ההשגחה העליונה, והודו שמה' יצא הדבר.
אבל ליצחק היה רק צריך לספר "את הדברים אשר עשה", כלומר, 
שעיקר כוונת הסיפור ליצחק להראות עד כמה מעט עשה הוא, והרי 
ממילא  והוא  מידי,  לא  ותו  עשיתי,  האלו  הדברים  רק  כאומר,  הוא 
יודע האמת  וידע שהכל נעשה לו בדרך נס. שהרי יצחק אבינו  יבין 
השם  של  נסים  לספר  צריך  אין  ולו  דבר,  שבכל  העליונה  בהשגחה 
הטבע  בדרך  הנסים  השתלשלו  איך  להראותו  בהיפך  רק  יתברך, 
בעולם. ובזה אין תפקיד המספר, כי אם לספר דברים כהווייתן בלא 
היה מספר  רק  והוא  למבין.  וברור  כוונה אחרת, שהכל פשוט  שום 
העובדות, היום יצאתי והיום באתי, ובקשתי בסימן הניחוש ומיד באה 

לקראתי הנערה וכו'.
ונמצאו שפיר דברי רש"י ודברי הפסוק מכוונים כאחד, ואין כאן שום 
"אשר  הדברים  מספר  היה  באמת  שהוא  לזה.  משלים  וזה  סתירה, 
עשה", אלא שמתוך זה "גילה לו" הנסים שנעשו לו. ואת זאת "גילה" 
ולא סיפר, שהבין יצחק הכל מעצמו. ולזה באמת היתה כוונת אליעזר 
לספר הנסים שנעשו לו, ולא להתפאר במה שעשה הוא חלילה, אלא 
להראות ליצחק העובדות לאשורן, שיבין וישפוט מעצמו ויידע שהיא 

בת זוגו מן השמים.
]"טיב השידוכים" חלק ראשון לבחורים וחתנים – שער התורה[
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שבת קודש בעלות המנחה בישיבת ראדין הגדולה לאלקים, יושב לו 
רבן של ישראל הכהן הגדול, מרן החפץ חיים זצוק"ל, בהיכל הישיבה, 
משלב  בקודש  וכדרכו  ומוסר,  השקפה  דיבורי  תלמידיו  עם  ומדבר 

בדברי קדשו משלים ומעשיות לרוב.
באותה שבת נסובה השיחה אודות כוחה של תפילה, בתוך הדברים 
העיירות  באחת  שהתרחש  נאה,  מעשה  טיב  חיים  החפץ  סיפר 

הקטנות שברוסיה.
רוסיה  ברחבי  לרוב  הפזורים  ובכפרים  בעיירות  נמצאו  ההם  בימים 
יהודים פשוטים ותמימים, שבבערותם ידעו רק לקרוא פרקי תהלים 
היו  דפגרא  וביומא  הפנויים  בזמנים  מצוא  עת  ובכל  זאגער'ס[.  ]תהלים 

שופכים את ליבם ומתרפקים על פרקי תהילותיו של דוד המלך ע"ה.
בקצה אחת העיירות הרחוקות עמד לו בית כנסת קטן ישן ופשוט, 
תמים  איש  היה  המתפללים  מן  אחד  שול".  מלאכה  "בעלי  הנקרא 
ובספרים  ומאחר  התהלים',  'ספר  את  מאוד  אהב  אשר  דרך  וישר 

האחרים לא למד מעולם... היה תדיר מתענג על פסוקי התהלים. 
בכל שבת אחר הצהריים היה מקדים כמה שעות לפני תפילת מנחה, 
מתיישב במקומו הקבוע שבפינת המערב, מוציא את ספר התהלים 
הגדול, וקורא בקול רם ובנעימה מיוחדת את כל הספר כולו, מרישא 
חיות  ושאב מכך  נוהג תדיר,  היה  כך  גמירא, בלא שום הפסק.  ועד 

רוחני וחיזוק עצום לכל ימות השבוע המפרכים.
ע"ה  המלך  דוד  כך  על  ביקש  שכבר  בזה,  הרמז  שנתנו  מה  כידוע 
סוף  ועד  כולו מתחילה  ספר התהלים  כל  את  האומר  בעצמו, שכל 
קוויך  בי  יבשו  "אל  ז(  סט,  )תהילים  בפסוק  וכנרמז  בקשתו.  תתמלא 

רמזו  וכן  ישראל".  אלקי  מבקשיך  בי  יכלמו  אל  צבאות,  אלקים  ד' 
הצדיקים בפסוק )תהילים קו, ב( "מי ימלל גבורות ה', ישמיע כל תהילתו". 
ידי  על  הדינים,  את  ולהמתיק  ה',  גבורות  למלל  ניתן  כיצד  ללמדנו 

שישמיע "כל תהילתו" – באמירת כל ספר התהלים כולו!
בעמיו,  נכבד  סוחר  יהודי,  איש  עיירה  אותה  אל  התגלגל  לימים 
הגיעה  והנה  הצהריים,  אחר  בשבת  עיר  של  ברחובה  ובהתהלכו 
לאוזניו נעימה מיוחדת של השתפכות הנפש, בדבקות השי"ת ביום 
כוספת  נפשו  כי  וחש  נעימה,  אותה  אחר  נמשך  הוא  קדשו.  שבת 
בכיסופין דקדושה אל אותה שירה. כשחיפש 
שיש  גילה  הזו,  הנפלאה  הנגינה  מקור  אחר 
קטן,  כנסת  בית  העיר  בפאתי  בסמוך  כאן 
ומשנכנס פנימה מצא את אותו יהודי פשוט, 
באהבה  התהלים  פרקי  את  ומזמר  היושב 

ובערגה מיוחדת!
האיש ה'תהלים זאגער' לא שם לב בכניסתו 
של האורח, נתון היה כל כולו בתוככי התהלים 
שלפניו, והיהודי הסוחר עמד כך שעה ארוכה נטוע במקומו, מוקסם 
מעוצמתה של תפילה זכה ונקיה כזו, הנאמרת כך בהשתפכות הנפש.
בין כך ובין כך התארכה השעה, והמתפללים החלו להתכנס לתפילת 
בשלמותו,  התהלים  ספר  כל  את  בנעימות  סיים  האיש  המנחה, 

והאורח החליט להישאר לתפילת מנחה.
לאחר  יחדיו,  עמו  וצעד  האיש  אל  התלווה  התפילה  סיום  עם 
הדברים  בין  נאה.  בשיחה  עמו  נכנס  עליכם'  'שלום  בברכת  שברכו 
גלגל האורח את השיחה אודות מנהגו של האיש באמירת כל ספר 
ואם  מנהג,  של  מקורו  מנין  ושאל  הצהריים,  אחר  בשבת  התהלים 

קיבל זאת מבית אביו או רבו.
ענה לו האיש בתמימות, לא ראיתי ולא קיבלתי זאת בתורת מנהג, 
אלא בהיות שבמשך כל השבוע טרוד אני במלאכתי על המחיה ועל 
הכלכלה, ואין עיתותי בידי להתפלל לפני השם יתברך כראוי, מנצל 
שעה  ובאותה  תהלים,  ואמירת  לתפילה  קדשנו  שבת  יום  את  אני 
הנני מתפלל על כל הנצרך. למשל, על הבת הבוגרת שיושבת בביתי, 
מושלמת ברוך ה' בכל מידה נכונה, נאה ומשכלת וגם טובת לב, אבל 
של  כדרכם  יפה,  'נדוניא'  עבורה  לתת  כדי  מספיק  מעות  בידי  אין 
בעלי בתים חשובים. – לפיכך מתפלל אני לפני השי"ת, שהוא בעצמו 

המזווג זיווגים, להמציא עבורה זיווג הגון וטוב כראוי לה.
ואמר: הנה  שמע הסוחר הנכבד את דברי היהודי, התהרהר קמעא, 
גם אנכי מחפש באותו ענין... יש לי בן נחמד בביתי, אף הוא מופלג 
וזה  מקדש',  'האיש  לפרק  דשמיא  בסייעתא  הגיע  אשר  ומושלם, 
ובעלת  יראת אלקים  וישרה  טובה  נערה  עידן שאנו מחפשים אחר 
מידות טובות. והנה זה עתה כשישבתי והאזנתי בבית הכנסת לפרקי 
התהלים שקלחו מפיך בדבקות ונעימות, נשא חן בעיני. – ועתה שמא 

מן השמים הוליכו אותי הנה, כדי שאמצא כאן את השידוך הנכון!
מכל  מתאים  השידוך  ונמצא  הפרטים,  כל  את  ובדקו  אפוא  ישבו 
הבחינות בשלמות, והיהודי הסוחר שהיה 'בעל יכולת' נטל על עצמו 

את תשלום כל הוצאות הנישואין, ובכל אשר נצרך לבני הזוג.
הכלה  ובתו  ובשמחה,  ברצון  תפילתו  שנתקבלה  האיש  זכה  ואכן 
נישאה בשעה טובה ומוצלחת לאותו בחור נעים הליכות. – ומאותו 
שידוך יצאו גדולי ישראל שהאירו פני תבל באור תורתם הקדושה, 
הלא הם רבינו הגדול בעל קצות החושן זצוק"ל, ואחיו בעל קונטרס 

הספקות זצוק"ל, שהעניקו חמה בקומתם והעמידו דת על תילה.
מטיב זה המעשה נלמד, סיים החפץ חיים, שלא לזלזל בשום תפילה 
של איש ישראל, אף לא בתפילתו של יהודי פשוט, ואפילו באמירת 
תהלים פשוטה, שכשהיא נאמרת בתום לב ובאמונה תמימה ויוקדת, 

ניתן לפעול בה ישועות גדולות ונשגבות!
]"טיב התפילה" מהדורה חדשה ]בעריכה[ – הקדמה[
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מעשה מופלא, סיפר לי איש נאמן מארצות הברית. 

באחד מפרברי העיר 'ניו יורק' רבתי התגוררה משפחה נכבדה, שבנם 
הולם  שידוך  נמצא  לא  מה  ומשום  השידוכים,  לעונת  הגיע  הבחור 

עבורו.
המדובר היה בבחור מוצלח מאוד, עילוי וכליל המעלות, גם המשפחה 
המתאים  השידוך  את  רבות  חיפשו  והם  אמידה,  משפחה  היתה 
עבורם, אך הישועה לא נראתה באופק, הבחור כבר התבגר והתקרב 

ג

ְלִיְצָחק  ָהֶעֶבד  ר  "ַוְיַסּפֵ
ר  ֲאׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ֵאת 

ה"  כד, סו ָעׂשָ
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בחייו...  השלישית  העשירייה  של  השניה  המחצית  אל 
ושידוך אין!

ההורים לקחו זאת מאוד לליבם, אבל הבחור מצד עצמו 
לא נשבר ולא התייאש, הוא המשיך לשקוד על תלמודו 
בהתמדה רבה, וניחם את הוריו בכך שכנראה עדיין לא 

הגיע הזמן!
העיר  מן  אחת  שידוך  הצעת  לפתחם  הגיעה  והנה 
בירורים  שערכו  ולאחר  הרחוקה,  שבקנדה  מונטריאול 
שונים נראה היה שזהו אכן שידוך מתאים מכל הצדדים, 
והוחלט שעליהם לנסוע מונטריאולה ולבדוק מקרוב את 

ההצעה המדוברת.
את הנסיעה מניו יורק למונטריאול הם העדיפו לעשות 
מאוד  ארוכה  בנסיעה  מדובר  בטיסה,  ולא  ברכב 
שמתפרסת על פני כמה שעות. – הם חיפשו אפוא נהג 
מתאים ]דרייבער[, שיקח אותם במכוניתו הלוך ושוב. ואכן 
להם  המוכר  ושלם  ירא  יהודי  המתאים,  האיש  נמצא 
ולפרנסתו משמש  יורק אשר קובע עתים לתורה,  מניו 

כ'דרייבר' לאחינו בני ישראל.
הם התקשרו עם האיש סיכמו עמו על המחיר ויצאו אל 
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גליון מס':

פעמים,  ב'  שמע  לומר  אסור  א.  
וביום  בסליחות  באשמורת  והאומרים 
פעמים  ב'  נעילה  בתפלת  הכיפורים 
שלא  ללמדם  יש  ישראל,  שמע  פסוק 

יאמרו )סי' ס"א סי"א(.
ב. כל מה שאסור לומר שמע שני פעמים 
אבל  רשויות,  כשתי  דנראה  משום  הוא 
אם אמר אחד מהם בלשון תרגום נראה 

דמותר )כה"ח סקמ"א(.
בתפלת  כיפור  ביום  שאומרים  מה  ג. 
האלקים,  הוא  ה'  פעמים  שבע  נעילה 

מנהג כשר הוא )סי"ב(.
לבורא  משבחין  שבזה  לפי  והטעם,  ד. 
רקיעים,  משבעה  למעלה  שדר  יתברך 
האלקים  הוא  ה'  ב"פ  בפסוק  מצינו  וכן 
הוא,  הטעם  וכן  סקכ"ז(,  )מ"ב  אליהו  גבי 
ללוות השכינה שמתעלה לעלות למעלה 

משבעה רקיעים )מ"ב סי' תרכ"ג סקי"א(.
ג"פ  הכיפורים  ביום  שאומרים  ומה  ה. 
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ג"כ 
אלא  רשויות  לשתי  חשיב  דלא  מותר, 
עול  קבלת  עיקר  שהוא  שמע,  בפסוק 
עול  עליו  שקיבל  וכיון  שמים,  מלכות 
מלכות שמים פעם אחת, שוב אין חשש 
אחד,  מפעם  יותר  בשכמל"ו  באמירת 
שמע  פסוק  על  הוא  זה  פסוק  שהרי 
ישראל שאמר בתחילה, ואין כאן מקום 

לטעות )מ"ב סקכ"ז(.
י"א שיש ליזהר שלא לענות על שום  ו. 
דג"ז מחזי כשתי  ב' פעמים אמן,  ברכה 
רשויות )סי"ב ומ"ב סקכ"ח(, ואם מפסיק מעט 

בנתיים מותר )כה"ח סקמ"ג(.
ז. ואם הוא אומר אמן ואמן שרי, כדכתיב 

ברוך ד' לעולם אמן ואמן )מ"ב סקכ"ח(.
שני  על  אמן  לענות  לו  נזדמן  ואם  ח. 
דברים בשעה אחת, אפשר שאמן אחד 
יעלה לכאן ולכאן, ואם יאמר אמן ואמן 
עדיף טפי )מ"ב סקכ"ח(, וי"א דאין לחלק בין 
עיקר  וכן  וא"ו  בלא  לאומר  בוא"ו  אומר 

)שו"ע הרב סי"א(.

בזה,  חדש  דבר  שכתב  בפמ"ג  ועיין  ט. 
שאני  האחד  אמן,  גווני  תרי  דיש  והוא 
מאמין ומחזק שכן הוא האמת כמו שאמר 
המברך, והשני שהוא פירוש של בקשה, 
רצה לומר, שהעונה אמן מבקש שיאמנו 
משאלותינו,וא"כ  ה'  וימלא  הדברים 
דרך  על  הענינים,  שני  בה  שיש  בברכה 
ומסיים  ונרפא,  ה'  רפאנו  כשאומר  משל 
רופא חולי עמו ישראל, כאשר הוא עונה 
אמן, הוא מחזק הדבר שה' רופא חולים, 
וכן מבקש מהקב"ה שירפא אותם, ובזה 

שפיר י"ל ב"פ אמן )מ"ב סקכ"ח(.
אמן,  ג"פ  שם  שאומרים  תפילות  יש  י. 
ואין חשש, כי אמן זה הוא משמעותו כן 

יהי רצון )עוד יוסף חי  פרשת ויגש סי"ג(.
בין  ראשון  בפסוק  להפסיק  יש  יא. 
כדי  לה' השני,  ובין אלהינו  לה',  ישראל 
כי ה' שהוא  שיהא נשמע שמע ישראל 
הוא  ושמע  )סי"ד(,  אחד  ה'  הוא  אלהינו 
הוא  אלקינו  שה'  ישראל  האזין  לשון 

אחד )כה"ח סקמ"ח(.
יב. אחר הפסוק הראשון של שמע, צריך 
לעולם  מלכותו  כבוד  שם  ברוך  לומר 
)סי"ג(, ואף על גב דאומרים  ועד, בחשאי 
ברוך שם וכו' בלחש, מכל מקום ישמיע 

לאזניו קצת )כה"ח סקמ"ז(.
יג. והטעם שאומרים אותו בחשאי, לפי 
לפני  לבניו  ע"ה  אבינו  יעקב  כשקרא 
הקץ,  את  להם  לגלות  ביקש  מותו, 
יקרא  אשר  את  לכם  ואגידה  כדכתיב 
שעה  ובאותה  הימים,  באחרית  אתכם 
הניחתו  ולא  השכינה  ממנו  נסתלקה 
מי  בכם  יש  שמא  לבניו  אמר  לגלותו, 
שמע  ואמרו  כולם  פתחו  הגון,  שאינו 
הזקן  פתח  אחד,  ה'  אלקינו  ה'  ישראל 
לעולם  מלכותו  כבוד  שם  ברוך  ואמר 
נאמר  אם  ננהג,  כיצד  רבנן,  ואמרו  ועד, 
'ברוך שם', הרי משה לא אמרה בפרשת 
שמע,ואם לא נאמר 'ברוך שם' הרי יעקב 
לאמר  חכמים  תיקנו  ולכן  אמרה,  אבינו 
היכר שהוא  יש  ובזה  זה בחשאי,  פסוק 
אלא  בתורה,  הכתובה  הפרשה  מן  אינו 

יעקב אבינו אמרו )מ"ב סק"ל(.
שיביא  ד"ז  מצינו  שלא  ותמוה  יד. 
מדברי  להלכה  וטעם  מקור  הרמב"ם 
שלא  זצ"ל  מלצר  הגרא"ז  וביאר  דרש, 
הביא הדברים כטעם להלכה, אלא לפרש 
דאמירת  שמים,  מלכות  עול  קבלת  גדר 
ברוך שם איננה כשבח בעלמא אלא היא 
חלק מקבלת עול מלכות שמים וכעניית 

אמן על יחוד השם )תשוה"נ ח"ג סי' כ"ו(.
צריך  מלכותו,  תיבת  כשאומר  טו. 
)כה"ח  למטה  מלמעלה  ראשו  שישפיל 

סקמ"ז ע"פ האריז"ל(.

לברוך  אחד  בין  מעט  להפסיק  יש  טז. 
כי עיקר קבלת מלכות שמים הוא  שם, 

פסוק ראשון )סי"ד(.
יז. וכן צריך להפסיק מעט בין לעולם ועד 
לואהבת, כדי להפסיק בין קבלת מלכות 
שמים לשאר מצות, והטעם, דברוך שם 
הוא,  שמים  מלכות  קבלת  בכלל  ג"כ 
וע"כ צריך להמתין אחריו מעט )סי"ד ומ"ב 

סקל"א(.

יח. אם לא אמר 'ברוך שם' יש דיעות בין 
ולמעשה  אותו,  מחזירין  אם  הפוסקים 
ואם  אותו,  מחזירין  שאין  המ"ב  דעת 
שדילג  ונזכר  שמע  קריאת  קרא  כבר 
זה, רק  אין צריך לחזור עבור  ברוך שם, 
יאמר אותו במקום שנזכר, ואפשר דגם 
זה אין צריך מצד הדין )מ"ב סקכ"ט וביה"ל ד"ה 
אחר(, וי"א שלא שייך כלל לאומרו במקום 

סימן  ח"ה  )אג"מ  הפסק  זה  יהיה  וא"כ  אחר, 
ה(, וי"א דאם לא אמרו כל עיקר מחזירין 

אותו )שו"ע הרב סי"ג(.
ואמר  ואהבת,  קודם  עומד  הוא  אם  יט. 
לחזור  צריך  כוונה,  בלא  שם  ברוך 
פסוק  כשאר  הוי  ולא  בכוונה,  ולאומרה 
לחזור  צריך  שאין  שמע  שבקריאת 
עבור הכונה אפילו אם לא התחיל עדיין 

הפסוק שאחריו )ביה"ל ד"ה אחר(. 

נכתב ע"י הר"ר מאיר רבינוביץ שליט"א

המשך כוונות קריאת שמע
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■ מידת ההשתוות ■
לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה

כל אחד במשך ימי חלדו על פני הארץ יודע עליות ומורדות, זמנים יותר טובים כמו גם תקופות אחרות 
שאינם מאירים לו פנים כל כך, אי אפשר להימלט מזה, כך גזרה ההשגחה העליונה, כל אחד לפי דרגתו, 
האחד יותר והשני פחות, אבל הצד השוה שבהם שלא כל הזמנים שווים לטובה, יש טובים יותר ויש 
פחות טובים, את המציאות הזאת איננו יכולים לשנות, אבל את הצורה בו נקבל אותם משתנה מאד 

בין האחד לחברו.
מדרך הטבע, בשעה שהולך טוב לאדם, כל ענייניו מתנהלים על מי מנוחות, יש לו נחת, משופע בעושר 
וכבוד, לא חסר לו מאומה, אזי מרוצה הוא מעצמו ונעשה מדושן עונג, בטוח בכוחו וברוחב בינתו שהם 
עשו לו את החיל הזה. גם להיפך, כאשר הכל תקוע, שום דבר לא הולך כפי המצופה, קשיים נערמים 
בכל פינה ופינה שהאדם פונה, בתקופה כזאת עלולים האנשים ליפול אל זרועות הייאוש והעצבות, 
ליבם מלא טינה על כל העולם, מדוע כלום לא הולך לי, מדוע לשני יש ולי לא, ועוד מחשבות רבות מסוג 

זה שדרכם לשבר את ליבו של האדם ולרפות את רוחו.
אולם באמת, ההשקפה הזאת על מציאות החיים שייכת לאנשים קטני אמונה, שאינם יודעים שיש 
מנהיג לבירה שהוא עשה ועושה ויעשה, שום דבר לא מתרחש מאליו, לכל מה שמתרחש בעולם יש 
דין ויש חשבון, הרי יש לנו אב גדול בשמים שהוא מנהל את עולמו בחן ובחסד וברחמים, כל מה שהוא 
עושה לטוב הוא עושה, גם אם הכול הולך לנו כשורה אין שום מקום לגאוה על כל היש המבורך, לא 
בכוחנו עשינו את זאת, וגם כאשר העניינים אינם מתנהלים כסדרם, קושי כזה או אחר, גם אז חלילה 
מלהישבר, הן יש לנו אב רחמן בשמים שהוא טוב ומטיב וממנו לא תצא הרעה, אף בשעה שבעיני בשר 

קשה לראות את הטוב שבדבר.
כך או כך, בין אם טוב ובין אם רע, היהודי המאמין באמת לעולם אינו מאבד את עשתונותיו, לא מתגאה 
בהצלחה ולא נשבר בעת צרה ומצוקה, תמיד חי באמונה ובביטחון בהשי"ת שהוא זה שמנהל את עולמו 
על הצד היותר טוב, כל מה דעביד רחמנא לטב עביד, והוא זה שקובע לכל אחד ואחד את קצבתו באופן 

מדויק, בין לטוב ובין למוטב, ואנו אין לנו אלא לקבל את הדין באהבה ולשמוח בהנהגת השי"ת עמנו.
העליונה שבמדרגות החסידים ותכלית החמודות

'מידת ההשתוות', כלומר, לא משנה איזה אירוע  זה מכונה בספרים הקדושים בשם  מהלך מחשבה 
עובר עלינו, אין שום נפקא מינה באיזה מצב אנחנו נמצאים, יכול להיות שיש לנו כעת תקופה טובה 
ויתכן גם שלא, אבל תמיד נישאר באותו אמונה וביטחון ובאותו שמחה, הזמנים הטובים והרעים שווים 
אצלנו, ההרגשים לא אמורים להתנודד ולהיטלטל לפי קצב המאורעות שמתרחשים עמנו, תמיד צריך 

האדם לחיות באותו הרגשה יציבה, לא להתגאות בהצלחה ולא להיעצב עם הכישלון.
אכן, לא מדובר בעבודה קלה, הרבה מאד יש להתייגע כדי להגיע לדרגה הזאת, זה נגד הטבע האנושי, 
אולם צריכים לדעת שיש כזה מדריגה ויש לשאוף להשיגה, בספר 'חובות הלבבות' )שער ה - שער יחוד המעשה 
פרק ה( מספר על חסיד אחד ששאל את חברו האם כבר זכה להשיג את מידת ההשתוות? האם הגעת 

למצב שבו לא יהיה אצלך שום נפקא מינה בין המאורעות הטובים לשאינם? ומשענה החבר שעדיין 
לא זכה להגיע למדרגה הזאת, אמר לו החסיד: "אם כן עדיין לא הגעת. השתדל, אולי תגיע אל המדרגה 

הזאת, כי היא העליונה שבמדרגות החסידים ותכלית החמודות".
שני חיי שרה - כולן שווין לטובה

)חיי שרה תרנ"ו( מפליא ביותר את מידתם של אברהם אבינו ושרה אמנו, על אף  ה'שפת אמת' בפרשתנו 
שבמשך ימי חייהם עברו עליהם הרבה תהפוכות, לאורך שנותיהם טעמו את הכל, צרות גדולות ונוראות 
מחד גיסא, עושר וכבוד וכל טוב סלה מאידך גיסא, ובכל זאת לא ניכר בהם שום שינוי בין הזמנים, את 

כל המאורעות שעברו עליהם קבלו באותו מידה של שלוות הנפש ושמחה בהנהגת הבורא ברוך הוא.
ימי תמימים כשם שהם  ה'  'יודע  א(  נח,  חיי שרה  רבה  )בראשית  "במדרש  וזה לשונו הבהיר של ה'שפת אמת': 
והוא מדת השתוות  לטובה'.  כולן שוין  חיי שרה  'שני  פירש,  ורש"י  כך שנותיהם תמימים'.  תמימים 
שכתב בספר 'חובת הלבבות', והוא מעלה גדולה להיות אדם עומד בתמימותו בכל מה שעובר עליו, ויש 
נסיון לעני ויש לעשיר. ושרה בתחילת ימיה עברו עליה כמה זמנים קשים ברעבון ובלקיחתה לפרעה 

ואבימלך, ובסוף ימיהם היה להם כל טוב ולא נעשה בה שום שינוי בכל השינויים האלה".
"וזה מאמר המשנה )אבות ה, ג( 'עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו ע"ה ועמד בכולן להודיע כמה חיבתו 
של אברהם אבינו ע"ה'. פירוש, ברוב אהבתו להקב"ה כל הרוחות שבעולם אין זזין אותו ממקומו, ועמד 
בתמימותו ולא הרגיש כלל בכל מה שעבר עליו, לא כדרך אנושי שיש לו כמה שינויים בכל יום, והם כל 
שנותיהם לא נעשה בהם שינוי. ועליהם נאמר )משלי לא, יב( 'גמלתהו טוב כו' כל ימי חייה', כולל כל מיני 

שינויים ונסיונות בעוני ובעושר", עד כאן לשונו.
כענין זה העיד מרן ה'חתם סופר' זי"ע על רבו הגה"ק רבי נתן אדלר זי"ע, שראה אותו מברך 'ברוך דיין 
האמת' בשעה שהגיע אליו הבשורה הנוראה על פטירת בתו היחידה בלא בנים רח"ל, והעיד ה'חתם 
סופר', שמעולם לא ראה את פני רבו מאירים כל כך כבאותה שעה, זולת ביום שמחת תורה בשעה 

שרקד עם התורה הקדושה.
הנה כי כן היה דרכם של הצדיקים הקדושים שזכו להשיג את מידת ההשתוות בכל מקריהם, וכמאמר 
דוד המלך נעים זמירות ישראל, שבירך את ה' גם על הטובה ואמר )קטז, יג( 'כוס ישועות אשא - ובשם ה' 
אקרא', ובחדא מחתא הוסיף לומר )שם, ג-ד(: 'צרה ויגון אמצא - ובשם ה' אקרא', שאותו שבח והודאה נתן 

להשי"ת גם בעת שהיה לו הכל בטוב כמו חלילה בעת אשר צרה ויגון אמצא.

<התחזקו<ת <הלכה
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 • ויברך אלקים את יצחק •
בפני  עומדים  אנו  בחיים  פעמים  כמה 
מה  בהם  להחליט  לנו  שקשה  התלבטויות 
לא  שאם  בטוחים  אנו  ולפעמים  לעשות? 
נקבל החלטה – העולם יחרב חלילה.. לאדם 
שהוא  ולהרגיש  החלטות  לקבל  נטיה  יש 
מנהל את העולם, לפעמים צריכים להזכיר 
איש  בלב  מחשבות  'רבות  הפסוק  את  לנו 
ועצת ד' היא תקום', מה יש? מה נראה לך, 
כלום  אז  יקרה  מה  לא תחליט  שאם אתה 
לא יקרה? כביכול הקב"ה מחכה להחלטה 

שלך..
שזמן  זצוק"ל  מבריסק  הגרי"ז  על  מסופר 
וחישב  בניו  עם  ישב  פטירתו  לפני  קצר 
חייו,  בימי  שעשה  דברים  הרבה  איתם 
אז  ואמר  לעשותם,  צריך  היה  לא  ושמא 
לבניו, שעל דבר שלא עשה בחייו, אף פעם 
על  אבל  עשהו,  שלא  כך  על  התחרט  לא 
התחרט  שכן  פעמים  היו  שעשה,  דברים 

עליהם.
הפסוק אומר: 'ויהי אחרי מות אברהם ויברך 
על  'אף  רש"י  ומפרש  יצחק',  את  אלוקים 
לאברהם,  הברכות  את  הקב"ה  שמסר  פי 
את  שצפה  מפני  יצחק,  את  לברך  נתיירא 
הברכות  בעל  יבוא  אמר  ממנו,  יוצא  עשו 
הקב"ה  ובא  בעיניו,  ייטב  אשר  את  ויברך 
ובירכו'. אברהם אבינו עמד בפני התלבטות 
קשה, הקב"ה העניק לו את הכח לברך כמו 
לו  יש  והנה סוף סוף  'והיה ברכה',  שכתוב 
בן, והקב"ה הבטיח לו 'כי ביצחק יקרא לך 
זרע', אבל ברוח הקודש הוא ראה שמיצחק 
עתיד לצאת עשו הרשע, אז הוא פחד לברך 

אותו, מה עושים?!
הוא אשר אמרנו, אם יש לך שאלה שאינך 
יכול להחליט בה, תשאיר לקב"ה להחליט, 
תן לו לנהל את העולם כפי ראות עיניו, כך 
בנו  את  ברך  לא  הוא  אבינו,  אברהם  עשה 
יחידו, אלא 'אמר יבוא בעל הברכות ויברך 
את אשר ייטב בעיניו', הוא סמך על הקב"ה 
שרואים  כמו  ואכן  שראוי,  מי  את  שיברך 
'ובא הקב"ה ובירכו' ליצחק, הוא שאמר דוד 
כשיש  איש',  בלב  מחשבות  'רבות  המלך 
זכור כי  ולכאן,  בלבך מחשבות רבות לכאן 

עצת ד' היא תקום.
)ע"פ טיב התורה-חיי שרה(

<המערכ<<ת

ָרה )כג, א(  פירש"י: כולן שוין לטובה: י ׂשָ ְהיּו ַחּיֵ ַוּיִ
רבו המתפלאים על דברי רש"י אלו: 'כולן שוין לטובה', הרי סמוכים 
עליה  עברו  איך  לראות  יכולים  שם  הקודמות  להפרשיות  הדברים 
ומתוך  בטן,  לפרי  זכתה  לא  צ'  בת  עד שהיתה  כי  בצער,  ימיה  רוב 
מעשיה יכולים להבין עד כמה היתה מצטערת על כך, כי כדי להיגאל 
מצער זה היתה מוכנה לדברים הגובלים במסירות נפש ממש, בכך 
והיה  לאברהם,  ולהשיאה  אליה  שפחתה  את  להשוות  שהסכימה 
כי עצם הדבר שאשה  בכלל לתאר,  יתירה שאי אפשר  זה הקרבה 
תסכים להכניס צרה לביתה היא כבר בחינה של מסירות נפש, וכאן 
לא רק שהסכימה אלא היא זו שהציעה זאת! ואת מי הציעה? את 
שפחתה! לא אשה חשובה שהיתה במעמדה, אלא את זו ששימשה 
ביום מן הימים  נעשית  זו הצרה  לה,  בזויה הקנויה  עד כה כשפחה 
כגבירה, ובנוסף לכך גם צרתה! ושרה הסכימה לכך, ולמה? כי אמרה 
'בזכות שאכניס את  וברש"י שם:  ב(  טז,  )לעיל  'אולי אבנה ממנה' 
אף  על  שפחתה  עם  להטיב  שהסכימה  אומרת,  זאת  לביתי'  צרתי 
שאיכות חייה תרד פלאים, כי מעתה תהיה היא בזויה בעיני שפחתה 
כל ימי חייה, וכל זה 'שמא' תזכה על ידי זה לתמורה ותזכה לחבוק 
נפשה עד  על  לזרע הכבידה  זכתה  זו שלא  הוכחה שצרה  וזוהי  בן, 

מאוד, וזה היתה מנת חלקה עד שנת הצ' כאמור.
ומעבר  מעל  היתה  עצמה  על  שקבלה  לביתה'  'צרה  של  הצער  גם 
לכוחותיה, והיא עצמה לא פיללה עד היכן תעיז שפחה זו להתגאות 
נגדה, וכשפירשה צערה לפני בעלה אברהם, השכיל אברהם לדעת 
את  להכניע  אם  כי  אחרת  עצה  ואין  הסבל,  כח  כשל  דא  שבכגון 
הצרה, ואמר לה 'הנה שפחתך בידך, עשי לה הטוב בעניך' )לעיל טז, 
והצדקת שרה עשתה זאת מחוסר ברירה, הרי שלא עברו עליה  ו( 

שנותיה בנעימים. 
בנוסף לכך נלקחה אותה צדקת פעמיים בשבי הן ע"י פרעה והן ע"י 
והיתה  אותה,  מטמאין  הללו  היו  בענייה  ה'  שראה  ולולא  אבימלך, 

חירותה ממנה והלאה, ואי אפשר לתאר צערה באלו הימים. 
גם אחר שכבר זכתה לבן, עדיין לא נסתיימה מסכת צערה, אכן היתה 
זו שמחה שאין לתאר, אך גם זו היתה מטובלת בצער, כי ליצני הדור 
מיהרו להודיע כי 'מאבימלך נתעברה שרה' ר"ל, ואין לך צער גדול 
תיכף  אך  בן,  לחבוק  זוכים  כבר  צפייה  שנות  עשרות  שאחרי  מזה, 
מטילים על הרך הנולד דופי, תואר 'פסול'...  ובנוסף התחילה דאגת 
עם  אחת  בכפיפה  ששהייתו  בראותה  ליבה,  בתוך  לקנן  ישמעאל 
היתה  ולא  ברוחניות,  ולא  בגשמיות  לא  יצחק  עם  תטיב  לא  יצחק 
זו דאגה של מה בכך, כפי שרואים שמחוסר ברירה הגיעה למסקנא 
שאין מנוס מלגרש את האמה ואת בנה, על אף שמדובר בבן חביב 
מתעוררת  האמור  כל  ולאור  ב[,  כב,  לעיל  רש"י  דברי  ]ראה  לאביו 
'כולם שווים  חיי שרה'  'שני  על  לומר  איך אפשר  השאלה מאליה, 

לטובה'?
ואפשר שכיוון הכתוב להודיע שעל אף שעברו עליה את כל התלאות 
צרותיה  שרבו  אף  ועל  לטובתה  הוא  שהכל  מאמינה  היתה  הללו 
גם  מדוייקים  והדברים  כך,  על  בוראה  את  והדתה  בשמחה  היתה 

בלשון 'כולן שווים לטובה' היינו שגם הצער והעגמת נפש היו שווים 
לפניה לטובה, בידעה שיש ערך לכל היסורים הללו, ואינם באים כי 
נלמוד  אנו  שגם  כדי  לנו  זאת  התורה  והודיעה  האדם.  לטובת  אם 
ממעשיה ולהאמין בהשי"ת באמונה איתנה ולדעת שמפי עליון לא 
תצא הרעות, וכל העובר על האדם הינו לטובתו על אף שאינו רואה 

זאת בעיניו הבשריות.
התלבשות  ע"י  התורה  זאת  הודיעה  שלכך  עוד,  לומר  ואפשר 
בפטירת שרה, להודיע לנו שבסופו של דבר יבוא האדם לידי הכרה 
שהכל היה לטובתו, ואם לא יזכה לראות זאת בעודו בחיים יזכה לכך 
אחר אריכות ימיו ושנותיו, אז כשתעלה נשמתו לעולם הנצחי תבוא 
לידי הכרה שכדאים היו כל התלאות אשר מצאו אותו בעודו בעולם, 
שרוב  אף  על  כי  להודיע,  שרה,  של  סילוקה  אחר  זאת  נאמר  ולכך 
ההשגחה  של  עומקה  את  להשיג  דעתה  וקצרה  בצער,  עברו  ימיה 
העליונה, בכל זאת קבלה זאת באהבה ובאמונה שהכל לטובה, ורק 
אחר אריכות ימיה כשעלתה נשמתה בגנזי מרומים, אז אכן ראתה 

ש'שני חיי שרה' – 'כולן שווים לטובה' 
ביום  הארץ  כל  על  למלך  ה'  'והיה  נ.(:  )פסחים  חז"ל  שאמרו  וכמו 
ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד )זכריה יד, ט(, אטו האידנא לאו אחד 
הוא? - אמר רב אחא בר חנינא: לא כעולם הזה העולם הבא; העולם 
הזה, על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמטיב, ועל בשורות רעות 

אומר ברוך דיין האמת. לעולם הבא - כולו הטוב והמטיב', עכ"ל.
והיינו משום שבעולם הזה אין האדם רואה כי אם המציאות הקיימת, 
אך  בעין,  שהינם  והצער  הקשיים  רק  הוא  רואה  הבשריות  ובעיניו 
הטוב הגנוז בהם אינו רואה ועל כן יכול להתעורר אצלו עגמת נפש, 
המה  שבאמת  אמונה  מתוך  אם  כי  זה  עם  להתמודד  לו  אשר  ואי 
חסדים, וכיון שאין הטוב ניכר בחוש אי אפשר לו לברך על כך, ואינו 
מברך כי אם על האמונה שהכל לטובה, והביטוי לזה הוא ברכת 'דיין 
במצבו,  עיוות  שום  שאין  אמונתו  את  מגלה  הברכה  בזה  האמת', 
כבר  שם  טוב,  הכל  שם   - הבא  בעולם  אך  לטובתו.  שהם  ובהכרח 
רואה גם בעין את הטוב הגנוז בסאת צרותיו. כי מלבד מה שגורמים 

להמתקת הדינים הינם בעצם טובות וחסדים. 
עכ"פ העבודה המוטלת עלינו היא לחיות עם האמונה בעודנו בחיים 
ש'כל מה דעביד רחמנא לטב עביד'. והשמחה המתעוררת מאמונה 
זו היא מעין עולם הבא, כי בעולם הבא תהיה זו שמחתו, כשיווכח 
בגודל הטובה הגנוז בסאת יגונו, והמאמין כבר יכול לזכות גם בעוה"ז 

במעין משמחה זו. 
אמרו  פטירתם  שלפני  צדיקים  וכמה  כמה  על  שמסופר  מה  וידוע 
שלא יניחו לעולם להמשיך להתנהל כך, אלא מיד כשיבואו לעולם 
העליון ידרשו את ביאת המשיח. והנה עבר זמן רב מפטירתם והשינוי 
המיוחל בעולם טרם הגיע. אותם צדיקים היו מתגלים לתלמידיהם 
שתפעלו  הבטחתכם  איה  וכשנשאלו  הדור,  אותו  צדיקי  לשאר  או 
השכילו  לא  דעתם  שמקוצר  ואמרו  ענו  השלימה,  הגאולה  למען 
לעמוד על הטוב הגנות באלו הצרות, אולם אחר עלייתם במרומים 

נתגלתה האמת לעיניהם כי הכל לטובה ואין רע בעולם כלל!

כל מה דעביד רחמנא לטב עביד
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  ווייצצאא  ייצצחחקק  ללששווחח  בבששדדהה
  

כל ילד חרדי שבא אי פעם בשערי ביתו של רבינו  
שליט"א יודע שהבסיס לכל הליכות הבית הוא זמני  
התפילות, נץ החמה הוא זמן שחרית, חצות היום הוא  
זמן מנחה ותחילת הלילה הוא זמן ערבית וזמנים אלו 
קבועים במשמרותיהם במסמרות כבר שנים רבות.  

הזמן ולא   אמנם זמן התפילה הוא ערך עליון ויכלה
יכלו הסיפורים אודות העמידה בזמן התפילה גם  
בתוך אין ספור תוכניות ומחויבויות שונות זמן  

 התפילה הוא הראשון במעלה
שנה שמעתי מאחד מתלמידי ישיבת זכרון   25לפני 

מיכאל שבזכרון יעקב, שיום אחד הם רואים לפתע  
את מרן שליט"א בשערי הישיבה קרוב לשעת מנחה,  

ן התברר שברכב בו נסע מרן לברית באיזור  ולאחר זמ
הצפון נוצר נקר (פנצ'ר בלע"ז), ומרן שבירר אצל הנהג 
את המיקום שלהם ונודע לו שהוא קרוב לישיבת  
זכרון מיכאל ולשעת מנחה, נטל צרורו עימו והעפיל 
אל גבעת הישיבה כדי שלא לאבד את הקביעות של  

 זמן התפילה!.
גדולה היא כמובן  אמנם החביבות והחשיבות הכי 

ללימוד התורה עוד לפני מעלות התפילה, ולכן כשמרן 
כולל חזו"א, בו   –היה קובע עיתותיו בסדרי הכולל 

נחשב מרן שליט"א עד היום כאברך מן המניין, היה  
נשאר שם כמובן גם לתפילת המנחה עם סיום הסדר 

כפי מנהג  12.30. ולא היה מתפלל בשעה 1בשעה 
 ה היתה נדחית לסיום הסדר.החזו"א, ואז התפיל

ראוי להזכיר בזאת כי החזו"א בעצמו שעל אף שרצה 
מיד עם תחילת הזמן, מ"מ בימות   12.30-להתפלל ב

. היות והיה אחד  1השבוע היה מתפלל רק ב
מהתפללים שהיה עובד עד שעה זו ורק בשעה זו יכל  

 לבוא למניין.
הנהיג מרן  12.30אגב את זמן תפילת המנחה בשעה 

ו"א היות והזמן הקבוע בלוח משתנה מיום ליום  החז
ואינו ניכר בחוץ ע"י השמש וכיו"ב, וקרובה להיות  
הטעות מצויה בהקדמת הזמן, אמנם במקרה הצורך 
הקדים להתפלל בזמן. וכך היה מנהג מרן שליט"א  
כשהיתה לו ברית בשעה זו וכיו"ב היה נכנס למנחה  

 גדולה בבית שני בלדרמן.
אגב בהוראות שקיבל מרבינו שליט"א, הגבאי המסור 
רבי משה כהן שליט"א ע"פ הנהגת החזו"א, הורה 

, רק  12:30רבינו שלא לקבוע את המניין המרכזי לפני 
 בבית שני איפשר לעשות מניין לאלו הנצרכים לזה.

ובדומה לזה לא איפשר קיום מנינים אחרי סו"ז ק"ש 
כנסת, כדי שלא  הראשון במנינים המרכזיים בבית ה

להקל ראש בזמני התפילה, ומתחילה רצה רבינו 
לאסור לגמרי על קיום מנינים אחרי זמן ק"ש הראשון,  
אבל בסיור שערך רבינו יחד עם הגבאי הרה"ג ר"מ 

שנה נוכח לראות כי יש שם   25כהן שליט"א לפני כ
מתפללים ת"ח חשובים ושמא הוא צורך השעה ולכן 

 לא הסכים לאסור לגמרי.
רבינו שליט"א הוערך עוד ע"י גדולי הדורות הקודמים  
כעמוד התפילה בדורינו, ואת דקדוקיו סביב הלכות  
תפילה לא נכלה, אבל הארנו זווית מסויימת לכבוד 
הפרשה העוסקת בתקנת תפילת המנחה של יצחק 

 אבינו ע"ה.

  ששתתיי  תתוובבננוותת  ננללממדד  ממררככייששתת  ממעעררתת  ההממככפפללהה
  ללחחיייי  ההייווםם  ייווםם  ששללננוו  ככאאןן  ווההייווםם..  ––ללצצווררךך  קקבברריי  ההאאבבוותת  ההקקדדווששייםם      

  
נפטרה וקברוה בחו"ל בתנאי   אשתו של נדבן של ישיבת קלצק

ישראל. בניה רצו להעלותה לארץ ישראל ובעלה   לעלותה לארץ
את הכסף לישיבה ואמר שאם יהיה   היה סבור שיותר מצוה לתת

הענין. והרב שך נסע  מכתב מהח"ח או מהגרח"ע יוכל לסדר את
 בשליחותו להחפץ חיים, אמר לו החפץ חיים בודאי שתלמוד

שקל על  400שאברהם אע"ה הוציא  תורה חשוב יותר, ומה
המכפילה היה לפני מתן תורה אבל אחרי  קבורת שרה במערת

על  )אתן מג' טעמים א תורה קודם, אבל מכתב לא -מתן תורה 
בדרך  )ב ידי זה שאכתוב שלא יעלוה תיחלש חיבת ארץ ישראל.

כלל כאשר מגיע ארון מחו"ל עניי ירושלים יודעים מכך ומבקשים  
המכתב   )איני רוצה למנוע מהן את הצדקה. גחה, מהמשפ צדקה

יעלוה למרות המכתב ולא ישמעו. הוא נסע  לא יעזור כלום כי
ואמר מרן הרב שך כי הישיש   להגרח"ע והוא כתב מכתב. סיפר

 הזקן הוא צדק, שאכן כך היה שהמכתב לא הועיל.
אם יש את הטעם הג' שלא ישמעו, מה צורך בב' הטעמים  

 זקוק להם? ההראשונים, מה הי
ההחחפפץץ  חחייייםם  אאממרר  אאתת  בב''  ההטטעעממייםם  ההרראאששווננייםם,,  ללללממדדךך,,  ככיי  גגםם  בב''    

קקייייממייםם,,  ווככדדיי  ללללממוודד  ממההםם..  ווממהה  ששההזזככיירר  ההחחפפץץ  חחייייםם      טטעעממייםם  ההללללוו
ככיי  גגםם  אאםם  ההייוו  ששםם  חחששבבווננוותת,,  וואאוולליי      אאתת  אאבבררההםם  אאבבייננוו  עע""הה  ההייייננוו

ממ""ממ  ללאא  ההייהה  ששםם  גגםם      ההקקבבווררהה  ההייייתתהה  בבאאממתת  עעלל  חחששבבווןן  דדבברר  אאחחרר,,
ללייממוודד      ההייווםם  ששיישש  אאתת  ההחחששבבווןן  ההזזהה  ששלל  חחששבבווןן  ששלל  תתווררהה,,  ממששאא""ככ

  ההתתווררהה..
אאחחדד  ששללחח  לליי  ממככתתבב  ששההננהה    אחרי טעימת פת שחרית אמר לי רבנו: 

ההתתממווננהה  ההממייווחחסס  ללררבביי  ננחחווננייהה  בבןן  ההקקננהה  ששממששהה  ררבבננוו      ככתתוובב  בבסספפרר
עעםם  צצפפווררהה,,  וופפללאא  ששההרריי  בבפפססווקק  ככתתוובב      עע""הה  ננקקבברר  בבממעעררתת  ההממככפפללהה

רבתא שלא תהי' עליה   וחשב שזו שאלה ששננקקבברר  בבעעררבבוותת  ממוואאבב??!!
""ווייממתת      ווההששבבתתיי  ללוו  ככיי  בבסספפרריי  פפררששתת  ווזזאאתת  ההבבררככהה  עעהה""פפובה, תש

ווממננייןן  אאתתהה  אאווממרר  ממחחייללהה  ההייתתהה  ייווצצאאהה  ממקקבבווררתתוו  ששלל      --ששםם  ממששהה  
ללקקבבווררתתםם  ששלל  אאבבוותת  ננאאממרר  ככאאןן  ווייממתת  ששםם  ממששהה  ווננאאממרר  ללההללןן      ממששהה

  וואאתת  ששררהה  אאששתתוו""..  ששממהה  קקבבררוו  אאתת  אאבבררההםם
 ((ככלל  ממששאאללוותתייךך))

 

 מרן רבינו שליט"א במערת המכפלה
 (צילום דוד זר)



לזכות רפואה שלמה: מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה
אברהם יהודה בן שרה רבקה ומתתיהו ישעיהו בן חנה חניקה

        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
   

 עעלל  ההפפררששהה  פפננייננייםם 
  ))ככ""גג  בב''((  ""ווייבבאא  אאבבררההםם  ללסספפדד  ללששררהה  ווללבבככתתהה""

נסמכה מיתת שרה לעקדת יצחק, לפי שעל ידי בשורת העקדה שנזדמן בנה
, ולכאורה יש לעין:(רש"י)לשחיטה, וכמעט שלא נשחט, פרחה נשמתה ממנה ומתה 

שלוחי מצוה אינם נזוקין, ואיך מתה שרה על ידי המצוה. (פסחים דף ח') מא לןיהרי קי
: אמר רבי יוסי, יהיה חלקי ממתי בדרך(קי"ח ב')י הגמרא בשבת בדבר וכן קשה

 מצוה, הרי העוסקים במצוה אינם נזוקין, ואיך ימות בדרך מצוה.
 וכתב רבנו בזה יסוד נורא:

נו שהמצוה לא תגרם להם שום נזק. אבל אםינראה דשלוחי מצוה אינן נזוקין, הי
ם מיתתוא לו שמסבבין מן השמיהגיע זמנו למות בלאו הכי, אם כן אדרבה, זכות הי

 נפשו על קדוש השם! על ידי המצוה, דהוי כמוסר
שבתקופת(מד"ר ריש אסתר) אלכסנדריא וכתב עוד: ובזה מישב המעשה באנשי 

כה אווה, והסתפקו אם להדליק נרות חנוכנוק בחנטרכינוס הרשע מת בנו התי
ו והעניש והרגשהדבר יכעיס אותו, שיחשב ששמחים במות בנו, ולבסוף הדליק

ימוין שם דברים נוראים, ולכאורה מדוע נתגלגל שימותו על ידי שקיבהם הרבה, עי
"לא (דברים י"ז ט"ז), שהגיע זמנם להענש כי עברו על מצוה. ולפי הנ"ל הבאור

ידי, ולכן סבבו מן השמים שימותו על כה נ"א ב')ו(ספון לשוב בדרך הזה עוד" יסות
 מצוה, דהוי כמסרו נפשם עבור המצוה, ששכרו גדול מאד.

ה עם חולה, נפצע בתאונה קשה ונותראחד מרופאיו של רבנו, בדרכו לעשות מצו
נו שליט"א בא לבקרו, ברכו ברפואה שלמה, והראה לו את המדרשבנכה ה"י. כשר
שנאמר אשריו לאדם שיסורים באים עליו מן התורה, (מד"ר פר' צ"א ב')פרשת מקץ 
ומתורתך תלמדנו, כי אם נגזרו על אדם אשרי הגבר אשר תיסרנו קה (תהלים צ"ד)

 יסורים וזה מתוך התורה או מצוות, זו מעלה גדולה יותר.
רב מאד אל מרן החזוןובדא עם רבי זליג שפירא זצ"ל, שהיה מקווהוסיף פעם ע

ועוד. פעם אחתאיש זצ"ל והיה שליחו בהרבה עניני הדת, תקוני מקואות וערובין 
הוא נסע ברכב עמוס נוסעים בדרכו להשגיח על כשרות של מקוה. לפתע באמצע
הדרך נתהפך האוטו רח"ל, וכמה מהם נהרגו וכמה נפצעו, ואלו רבי זליג למרבה

 במקוה. והנס יצא בשלום בלי כל פגע, ותכף הלך לעסק
שרבי זליג  זה אחרי זה באו לספר את מה שהיה למרן החזון איש זצ"ל, והגיב:

זק, שהרי שליח מצוה הוא, אך ונצל בלי פגע, היה פשוט בעיני, שבודאי לא י
    תמהני איך לא הגן על כל המכונית שלא תתהפך...

  ))ששבבעעננוו  ממטטוובבךך((

  חיי שרהפרשת  405 'גיליון מס
 תשיעית שנה פ"אתש

 

 לעילוי נשמת
 מנחם דב הלוי ז"ל (שיש) הר"ר

  בהרה"צ ר' אברהם זצ"ל 
 תנצב"ה

 

 .בתושח"י לרפו"ש פפעעששאא  ממררייםםבן  ששממררייההוו  ייווססףף  חחייייםםהמשיכו והעתירו בתפילה לחיזוקו של רבינו 

  עעלליי  ששייחח
 (כג, טו) בביינניי  וובבייננךך  ממהה  ההייאא

אחד ממקורביו של רבינו, מחשובי מתפללי 
חיוב  בית הכנסת "לדרמן", שאלו פעם האם יש 

של ממש לברך ברכת המזון בכובע ובחליפה,  
או שמא זוהי אף הנהגה יפה ובשעת הדחק אין  

 להקפיד עליה.
"לעתים אני משתתף בפגישות עסקים  
במסעדה", הסביר את הסיבה לשאלתו,  
"והדבר יכול להראות מוזר מעט בעיני 

 הנוכחים".
רבינו השיב לו ברורות כי ודאי שאין להקל 

ר ב"משנה ברורה" שחובה  בזה, כמו שמבוא
ללבוש בגד עליון ולחבוש כובע בזמן ברכת 
המזון. "זוהי גם סגולה לעשירות", סיים,  

 "ובודאי לא תפסיד מהנהגה זו".
שבועות חלפו. באחד הימים ישב מיודענו עם 
איל נדל"ן שאינו שומר תורה ומצוות למשא 

ן בשווי עשרות מיליוני  ומתן רציני לרכישת בני
קובל בעסקאות כגון אלו, הפגישה  שקלים. כמ

 נערכה במתכונת של ארוחה עסקית.
 

במהלך הארוחה סיכמו השניים ביניהם את  
עיקרי העיסקה, אך נסוב ביניהם ויכוח על 
כחמישה מליון שקלים. כל אחד התבצר 

יום  עמד בעינו עד ס בעמדתו והויכוח
הארוחה. בשלב מסוים עמד מיודענו להכנע 

מוצדקת, לדעתו. הוא  לתוספת המחיר הבלתי
החליט לסכם את הענינים אחרי ברכת המזון.  

את   רם, הסייקם איפוא לנטילת מים אחרונ
 כובעו וחליפתו מהמתלה והתכונן לברך.

בעודו מתקדם לכיוון השולחן קפץ לעומתו  
המוכר ואמר לו: "אתה יודע מה? לו יהי כך.  

כזו ביני ובינך מה  חמישה מיליון בעיסקה
 הם.... הבה ונחתום".

ן למוכר בידו לאות שיתפנה להשיב  הוא סימ
לו עוד מעט, והתיישב לברך. עם סיום הברכה 
נחתמה העיסקה לשביעות רצונם של שני  

 הצדדים.
לאחר לחיצת היד ל"מזל וברכה", שאל הקונה 
ת בסקרנות: "אמור נא, מה גרם לך לסג

 מיליונים?"מעמדתך ולהתפשר על חמשת ה
"מה פירוש?" תקע בו המוכר מבט תמה, "הלא 
ראיתי שאתה לובש את החליפה וחובש את  
הכובע, והבנתי שהחלטת 'לפוצץ' את העיסקה  
וללכת. אמרתי בלבי: בשביל סכום כזה חבל 

 )י חייםב(ר                   לי להפסיד, וויתרתי..." 

  עענניינניי  ההפפררששההממ
ההללאארבינו  אחד התלונן שהולך לו קשה בשידוכין ורוצה ברכה שילך קל אמר לו

ככךך  זזהה  ההווללךך  תתתתפפלללל  ככתתוובב  ששקקששהה  ללזזווווגגןן  וואאתתהה  ררווצצהה  ששזזהה  ייההייהה  קקלל  אאייןן  בבררייררהה  בבגגממ''
  ששזזהה  ייההייהה  ממההרר..

 
עליו אברך שאל. בנו בן תשעה עשר וחצי לומד טוב מאד האם כבר לשמוע

ההייייתתםם  צצררייככייםם  ככבברר  ללפפנניי  ששננתתייייםם  בבגגיילל  ששבבעע  עעששררההשידוכין, השיב רבינו בהקפדה, 
ממהה  זזהה  ממששננהה??  ההייייתת  ככבברר רבינו שוב שאל אף שלומד מאד טוב, אמר    ללששממוועע  ללוו!!

בבןן  ששממווננהה  עעששררהה  ללחחוופפהה  ווההככווווננהה  צצררייךך  ללששדדככוו  ממגגיילל  ששבבעע  עעששררהה  ככדדבברריי  ההממששננהה
  ללתתחחייללתת  ששננתת  ההששממווננהה  עעששררהה..

 
ורוצה קורה הרבה שאומרים לרבינו על בחור שלא רוצה לשמוע עדין משידוכין

 טטוובב??  ממהה  ההוואא  חחווששבב,,  ששאאחחרריי  ההחחתתווננהה  ייללממדד  פפחחוותתללמוד, אומר רבינו 
 

אכילתו, נית ע"ה שפעם חזר רבינו בצהרים מהכולל עייף, ועוד קודםשמעתי מהרב
שידוך. אמרה לו מה אמר לה שהולך עכשיו לפני הכל לתת תשובה לאחד בענין

אאםם  יישש  תתששוובבהה  ללאא  דדווחחייםם..רבינו,  בוער, עכשיו תאכל קודם תנוח קודם. השיב לה
  ((ממננחחתת  תתוודדהה))                                                      ההווללככייםם  ממיידד  ללתתתת  ההתתששוובבהה..
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דברי תורה מודפסים ומופצים בחופשיות על ידי ראׇמּפֹוסט "בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך"

פרשת חיי שרה

דברי תורה
עברית

500

טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'

בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"ˆ

רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 
סוף זמן קריאת שמע ותפילה

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

500

טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל˙ ˘ב˙י בבי˙ ד'

בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ

רבי גמליאל הכהן רבינוביı ˘ליט"א 
סוף זמן קריאת שמע ותפילה

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

הדה"נ
מוצש"ק

ר"ת

סוזק"ש א'
סוזק"ש ב'

סוז"ת א'
סוז"ת ב'
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9:07
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 • ויברך אלקים את יצחק •
בפני  עומדים  אנו  בחיים  פעמים  כמה 
מה  בהם  להחליט  לנו  שקשה  התלבטויות 
לא  שאם  בטוחים  אנו  ולפעמים  לעשות? 
נקבל החלטה – העולם יחרב חלילה.. לאדם 
שהוא  ולהרגיש  החלטות  לקבל  נטיה  יש 
מנהל את העולם, לפעמים צריכים להזכיר 
איש  בלב  מחשבות  'רבות  הפסוק  את  לנו 
ועצת ד' היא תקום', מה יש? מה נראה לך, 
כלום  אז  יקרה  מה  לא תחליט  שאם אתה 
לא יקרה? כביכול הקב"ה מחכה להחלטה 

שלך..
שזמן  זצוק"ל  מבריסק  הגרי"ז  על  מסופר 
וחישב  בניו  עם  ישב  פטירתו  לפני  קצר 
חייו,  בימי  שעשה  דברים  הרבה  איתם 
אז  ואמר  לעשותם,  צריך  היה  לא  ושמא 
לבניו, שעל דבר שלא עשה בחייו, אף פעם 
על  אבל  עשהו,  שלא  כך  על  התחרט  לא 
התחרט  שכן  פעמים  היו  שעשה,  דברים 

עליהם.
הפסוק אומר: 'ויהי אחרי מות אברהם ויברך 
על  'אף  רש"י  ומפרש  יצחק',  את  אלוקים 
לאברהם,  הברכות  את  הקב"ה  שמסר  פי 
את  שצפה  מפני  יצחק,  את  לברך  נתיירא 
הברכות  בעל  יבוא  אמר  ממנו,  יוצא  עשו 
הקב"ה  ובא  בעיניו,  ייטב  אשר  את  ויברך 
ובירכו'. אברהם אבינו עמד בפני התלבטות 
קשה, הקב"ה העניק לו את הכח לברך כמו 
לו  יש  והנה סוף סוף  'והיה ברכה',  שכתוב 
בן, והקב"ה הבטיח לו 'כי ביצחק יקרא לך 
זרע', אבל ברוח הקודש הוא ראה שמיצחק 
עתיד לצאת עשו הרשע, אז הוא פחד לברך 

אותו, מה עושים?!
הוא אשר אמרנו, אם יש לך שאלה שאינך 
יכול להחליט בה, תשאיר לקב"ה להחליט, 
תן לו לנהל את העולם כפי ראות עיניו, כך 
בנו  את  ברך  לא  הוא  אבינו,  אברהם  עשה 
יחידו, אלא 'אמר יבוא בעל הברכות ויברך 
את אשר ייטב בעיניו', הוא סמך על הקב"ה 
שרואים  כמו  ואכן  שראוי,  מי  את  שיברך 
'ובא הקב"ה ובירכו' ליצחק, הוא שאמר דוד 
כשיש  איש',  בלב  מחשבות  'רבות  המלך 
זכור כי  ולכאן,  בלבך מחשבות רבות לכאן 

עצת ד' היא תקום.
)ע"פ טיב התורה-חיי שרה(

<המערכ<<ת

ָרה )כג, א(  פירש"י: כולן שוין לטובה: י ׂשָ ְהיּו ַחּיֵ ַוּיִ
רבו המתפלאים על דברי רש"י אלו: 'כולן שוין לטובה', הרי סמוכים 
עליה  עברו  איך  לראות  יכולים  שם  הקודמות  להפרשיות  הדברים 
ומתוך  בטן,  לפרי  זכתה  לא  צ'  בת  עד שהיתה  כי  בצער,  ימיה  רוב 
מעשיה יכולים להבין עד כמה היתה מצטערת על כך, כי כדי להיגאל 
מצער זה היתה מוכנה לדברים הגובלים במסירות נפש ממש, בכך 
והיה  לאברהם,  ולהשיאה  אליה  שפחתה  את  להשוות  שהסכימה 
כי עצם הדבר שאשה  בכלל לתאר,  יתירה שאי אפשר  זה הקרבה 
תסכים להכניס צרה לביתה היא כבר בחינה של מסירות נפש, וכאן 
לא רק שהסכימה אלא היא זו שהציעה זאת! ואת מי הציעה? את 
שפחתה! לא אשה חשובה שהיתה במעמדה, אלא את זו ששימשה 
ביום מן הימים  נעשית  זו הצרה  לה,  בזויה הקנויה  עד כה כשפחה 
כגבירה, ובנוסף לכך גם צרתה! ושרה הסכימה לכך, ולמה? כי אמרה 
'בזכות שאכניס את  וברש"י שם:  ב(  טז,  )לעיל  'אולי אבנה ממנה' 
אף  על  שפחתה  עם  להטיב  שהסכימה  אומרת,  זאת  לביתי'  צרתי 
שאיכות חייה תרד פלאים, כי מעתה תהיה היא בזויה בעיני שפחתה 
כל ימי חייה, וכל זה 'שמא' תזכה על ידי זה לתמורה ותזכה לחבוק 
נפשה עד  על  לזרע הכבידה  זכתה  זו שלא  הוכחה שצרה  וזוהי  בן, 

מאוד, וזה היתה מנת חלקה עד שנת הצ' כאמור.
ומעבר  מעל  היתה  עצמה  על  שקבלה  לביתה'  'צרה  של  הצער  גם 
לכוחותיה, והיא עצמה לא פיללה עד היכן תעיז שפחה זו להתגאות 
נגדה, וכשפירשה צערה לפני בעלה אברהם, השכיל אברהם לדעת 
את  להכניע  אם  כי  אחרת  עצה  ואין  הסבל,  כח  כשל  דא  שבכגון 
הצרה, ואמר לה 'הנה שפחתך בידך, עשי לה הטוב בעניך' )לעיל טז, 
והצדקת שרה עשתה זאת מחוסר ברירה, הרי שלא עברו עליה  ו( 

שנותיה בנעימים. 
בנוסף לכך נלקחה אותה צדקת פעמיים בשבי הן ע"י פרעה והן ע"י 
והיתה  אותה,  מטמאין  הללו  היו  בענייה  ה'  שראה  ולולא  אבימלך, 

חירותה ממנה והלאה, ואי אפשר לתאר צערה באלו הימים. 
גם אחר שכבר זכתה לבן, עדיין לא נסתיימה מסכת צערה, אכן היתה 
זו שמחה שאין לתאר, אך גם זו היתה מטובלת בצער, כי ליצני הדור 
מיהרו להודיע כי 'מאבימלך נתעברה שרה' ר"ל, ואין לך צער גדול 
תיכף  אך  בן,  לחבוק  זוכים  כבר  צפייה  שנות  עשרות  שאחרי  מזה, 
מטילים על הרך הנולד דופי, תואר 'פסול'...  ובנוסף התחילה דאגת 
עם  אחת  בכפיפה  ששהייתו  בראותה  ליבה,  בתוך  לקנן  ישמעאל 
היתה  ולא  ברוחניות,  ולא  בגשמיות  לא  יצחק  עם  תטיב  לא  יצחק 
זו דאגה של מה בכך, כפי שרואים שמחוסר ברירה הגיעה למסקנא 
שאין מנוס מלגרש את האמה ואת בנה, על אף שמדובר בבן חביב 
מתעוררת  האמור  כל  ולאור  ב[,  כב,  לעיל  רש"י  דברי  ]ראה  לאביו 
'כולם שווים  חיי שרה'  'שני  על  לומר  איך אפשר  השאלה מאליה, 

לטובה'?
ואפשר שכיוון הכתוב להודיע שעל אף שעברו עליה את כל התלאות 
צרותיה  שרבו  אף  ועל  לטובתה  הוא  שהכל  מאמינה  היתה  הללו 
גם  מדוייקים  והדברים  כך,  על  בוראה  את  והדתה  בשמחה  היתה 

בלשון 'כולן שווים לטובה' היינו שגם הצער והעגמת נפש היו שווים 
לפניה לטובה, בידעה שיש ערך לכל היסורים הללו, ואינם באים כי 
נלמוד  אנו  שגם  כדי  לנו  זאת  התורה  והודיעה  האדם.  לטובת  אם 
ממעשיה ולהאמין בהשי"ת באמונה איתנה ולדעת שמפי עליון לא 
תצא הרעות, וכל העובר על האדם הינו לטובתו על אף שאינו רואה 

זאת בעיניו הבשריות.
התלבשות  ע"י  התורה  זאת  הודיעה  שלכך  עוד,  לומר  ואפשר 
בפטירת שרה, להודיע לנו שבסופו של דבר יבוא האדם לידי הכרה 
שהכל היה לטובתו, ואם לא יזכה לראות זאת בעודו בחיים יזכה לכך 
אחר אריכות ימיו ושנותיו, אז כשתעלה נשמתו לעולם הנצחי תבוא 
לידי הכרה שכדאים היו כל התלאות אשר מצאו אותו בעודו בעולם, 
שרוב  אף  על  כי  להודיע,  שרה,  של  סילוקה  אחר  זאת  נאמר  ולכך 
ההשגחה  של  עומקה  את  להשיג  דעתה  וקצרה  בצער,  עברו  ימיה 
העליונה, בכל זאת קבלה זאת באהבה ובאמונה שהכל לטובה, ורק 
אחר אריכות ימיה כשעלתה נשמתה בגנזי מרומים, אז אכן ראתה 

ש'שני חיי שרה' – 'כולן שווים לטובה' 
ביום  הארץ  כל  על  למלך  ה'  'והיה  נ.(:  )פסחים  חז"ל  שאמרו  וכמו 
ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד )זכריה יד, ט(, אטו האידנא לאו אחד 
הוא? - אמר רב אחא בר חנינא: לא כעולם הזה העולם הבא; העולם 
הזה, על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמטיב, ועל בשורות רעות 

אומר ברוך דיין האמת. לעולם הבא - כולו הטוב והמטיב', עכ"ל.
והיינו משום שבעולם הזה אין האדם רואה כי אם המציאות הקיימת, 
אך  בעין,  שהינם  והצער  הקשיים  רק  הוא  רואה  הבשריות  ובעיניו 
הטוב הגנוז בהם אינו רואה ועל כן יכול להתעורר אצלו עגמת נפש, 
המה  שבאמת  אמונה  מתוך  אם  כי  זה  עם  להתמודד  לו  אשר  ואי 
חסדים, וכיון שאין הטוב ניכר בחוש אי אפשר לו לברך על כך, ואינו 
מברך כי אם על האמונה שהכל לטובה, והביטוי לזה הוא ברכת 'דיין 
במצבו,  עיוות  שום  שאין  אמונתו  את  מגלה  הברכה  בזה  האמת', 
כבר  שם  טוב,  הכל  שם   - הבא  בעולם  אך  לטובתו.  שהם  ובהכרח 
רואה גם בעין את הטוב הגנוז בסאת צרותיו. כי מלבד מה שגורמים 

להמתקת הדינים הינם בעצם טובות וחסדים. 
עכ"פ העבודה המוטלת עלינו היא לחיות עם האמונה בעודנו בחיים 
ש'כל מה דעביד רחמנא לטב עביד'. והשמחה המתעוררת מאמונה 
זו היא מעין עולם הבא, כי בעולם הבא תהיה זו שמחתו, כשיווכח 
בגודל הטובה הגנוז בסאת יגונו, והמאמין כבר יכול לזכות גם בעוה"ז 

במעין משמחה זו. 
אמרו  פטירתם  שלפני  צדיקים  וכמה  כמה  על  שמסופר  מה  וידוע 
שלא יניחו לעולם להמשיך להתנהל כך, אלא מיד כשיבואו לעולם 
העליון ידרשו את ביאת המשיח. והנה עבר זמן רב מפטירתם והשינוי 
המיוחל בעולם טרם הגיע. אותם צדיקים היו מתגלים לתלמידיהם 
שתפעלו  הבטחתכם  איה  וכשנשאלו  הדור,  אותו  צדיקי  לשאר  או 
השכילו  לא  דעתם  שמקוצר  ואמרו  ענו  השלימה,  הגאולה  למען 
לעמוד על הטוב הגנות באלו הצרות, אולם אחר עלייתם במרומים 

נתגלתה האמת לעיניהם כי הכל לטובה ואין רע בעולם כלל!

כל מה דעביד רחמנא לטב עביד
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 למי אין בחירה?

קל או קשה?

כיצד ייתכן שאותו הדבר יהיה הקל ביותר בעולם וגם 
הקשה ביותר בעולם? זה פשוט מאוד. אם אתה יודע 
מה עליך לעשות, זה יכול להיות הדבר הקל ביותר 
בעולם; אבל אם אתה לא יודע מה עליך לעשות זה 

יכול להיות בלתי אפשרי.

בשבוע שעבר כתבתי כאן 
שהקב"ה לא בא בטענה 
כלפי אחינו שאינם שומרים 
תורה ומצוות כי אינם להם 
דעת ואינם יודעים להבדיל 
בין טוב לרע ולכן נקראים 
תינוקות שִנְׁשּבּו. ונשאלת 
השאלה, והרי ישנה בחירה 
חופשית ורבי נחמן בעצמו 
היא  ש"הבחירה  כותב 
כפשוטו, אם רוצה עושה 
ואם אינו רוצה אינו עושה". 
על פי זה לכאורה ישנה 
אחד  לכל  מלאה  בחירה 
בעולם הזה, ואם כן אפשר 

לבוא בטענות לכל אדם.

ידיעה מולידה רצון

והתשובה על כך פשוטה מאוד, ויש בה מסר הנוגע 
לכל אדם: מתי יש לך בחירה? כשאתה יודע בבירור מה 
לעשות, ועליך רק להוריד את הידיעה לרמת הביצוע. 
במצב כזה יש לך בחירה חופשית מלאה. וגם אם זה 
לא תמיד קל – תמיד יש לך דרך וכלים להוציא את מה 
שאתה רוצה לפועל על ידי עבודת הרצון כמו שכתבתי 

בספר "אור חדש".

אבל אם אתה לא יודע בכלל מה עליך לעשות, 
אז אתה גם לא יודע מה לרצות, ואם אתה לא יודע 
מה לרצות, אין סיכוי שתצליח לבחור נכון, כי הגדרת 
הבחירה לפי רבי נחמן היא "מה שרוצה עושה", ואם 

אין רצון – בחירה מנלן?

לכן אומר רבי נחמן שכל עבודת ה' מתחילה מיישוב 
הדעת, כי כשאתה מגדיר 
לעצמך בדעת ברורה מה
אז  רק   – לעשות  עליך 
הרצון שלך ברור וממילא 
הבחירה שלך נכונה, ועל 
ידי תפילות וכיסופין תמיד 
תוכל להוציא את הרצון אל 

הפועל.

על פי זה ברור שאלה 
נוקות  תי בגדר  שהם 
שנשבו שלא יודעים מה נכון 
לעשות וממילא לא שייך 
לדבר אצלם על רצון – אין 
להם בחירה על מעשיהם.

שומרים על ההנחיות 
על פי התורה

וזה נוגע לכל תחום בחיים. וגם בעניין הבוער לכולנו 
של ההתמודדות הנכונה עם נגיף הקורונה, הבעיה 
הגדולה של כולם היא שהם לא יודעים היכן האמת ומה 
עליהם לעשות. בכל יום ויום יוצאות הנחיות חדשות 
והדרכות חדשות הן מהממשלה והן מגורמים שונים, 
והציבור המבולבל נחשף לדעות ולסברות שמבלבלות 
אותו עוד יותר, שבחלקן הגדול גם הפוכות מן האמת.

וזה נכון שצריכים לשמוע להוראות ולכללים, כגון 

לשים מסכה, וכן לשאר ההנחיות מדין "ונשמרתם". 
אבל צריכים לעשות את זה רק על פי התורה. לדוגמה: 
אנשים רואים יהודי בלי מסכה ומתחילים לצעוק עליו 
"רוצח". והם עוד מרגישים שהם עושים בזה מצווה 

גדולה ומצילים את עם ישראל מהנגיף.

אבל איפה השכל הישר? איפה היהדות? איפה הכף 
זכות? אולי יש לו אסטמה? אולי יש לו פטור? אולי 
הוא כבר מחוסן ויש לו נוגדנים? וגם אם אתה רוצה 
להעיר – איפה הנועם והנחת? ככה מעירים ומוכיחים? 
מקרא מפורש אומר "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא 

עליו חטא".

שבת קביעא וקיימא

וכל שכן לא לחלל שבת ח"ו. שמעתי שיש אומרים שמי 
שרואה הפרה של הנחיות הקורונה כגון מניין שיש בו 
יותר מתפללים מהמספר שעליו הוחלט – חייב להתקשר 
למשטרה ואפילו בשבת ר"ל. איך אפשר לסבול עיוות 
שכזה? נכון שחשוב לשמור על ההנחיות, אבל איך 
הגעתם מזה לחילול שבת ולהיות מֹוֵסר ר"ל? אם זה 
פיקוח נפש, אז למה אנשים נוסעים בתחבורה ציבורית 
בלי הרחקות וכמעט בלי הגבלות וכל שכן בהפגנות, 
ורק כשזה מגיע למניין בחצר עם ריחוק גדול – עכשיו  

נזכרים לספור אנשים ולחלל שבת ר"ל?!

צריכים לדעת שהתורה לא תשתנה בשום זמן ולא 
בגלל שום נגיף או הנחיה חדשה. לכן צריכים לשמור על 
הכללים, אבל כשזה מגיע לעניינים הנוגעים למצוות או 
לבין אדם לחברו צריכים לשקול את הדברים אך ורק 
לאור ההלכה ודעת תורה מוסמכת. הדעות המשובשות 
האלה הן דוגמא לחוסר ידע והבנה שגורם לחוסר הבנה 
מה צריכים לעשות וממילא לחוסר יכולת לבחור ולעשות 

את הדבר הנכון.

כל אלה שמגיעים לדעות הללו – מנותקים לגמרי 
מהאמונה. לדעתם הנבוכה הקב"ה כביכול עזב את 
המושכות ומסר את הנהגת העולם ביד הנגיף והוא 
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כל עבודת ה' מתחילה 
מיישוב הדעת, כי כשאתה 

מגדיר לעצמך בדעת ברורה 
מה עליך לעשות – אז הרצון 
שלך ברור וממילא הבחירה 
שלך נכונה, ועל ידי תפילות 
וכיסופין תמיד תוכל להוציא 

את הרצון אל הפועל.

        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
   

 עעלל  ההפפררששהה  פפננייננייםם 
  ))ככ""גג  בב''((  ""ווייבבאא  אאבבררההםם  ללסספפדד  ללששררהה  ווללבבככתתהה""

נסמכה מיתת שרה לעקדת יצחק, לפי שעל ידי בשורת העקדה שנזדמן בנה
, ולכאורה יש לעין:(רש"י)לשחיטה, וכמעט שלא נשחט, פרחה נשמתה ממנה ומתה 

שלוחי מצוה אינם נזוקין, ואיך מתה שרה על ידי המצוה. (פסחים דף ח') מא לןיהרי קי
: אמר רבי יוסי, יהיה חלקי ממתי בדרך(קי"ח ב')י הגמרא בשבת בדבר וכן קשה

 מצוה, הרי העוסקים במצוה אינם נזוקין, ואיך ימות בדרך מצוה.
 וכתב רבנו בזה יסוד נורא:

נו שהמצוה לא תגרם להם שום נזק. אבל אםינראה דשלוחי מצוה אינן נזוקין, הי
ם מיתתוא לו שמסבבין מן השמיהגיע זמנו למות בלאו הכי, אם כן אדרבה, זכות הי

 נפשו על קדוש השם! על ידי המצוה, דהוי כמוסר
שבתקופת(מד"ר ריש אסתר) אלכסנדריא וכתב עוד: ובזה מישב המעשה באנשי 

כה אווה, והסתפקו אם להדליק נרות חנוכנוק בחנטרכינוס הרשע מת בנו התי
ו והעניש והרגשהדבר יכעיס אותו, שיחשב ששמחים במות בנו, ולבסוף הדליק

ימוין שם דברים נוראים, ולכאורה מדוע נתגלגל שימותו על ידי שקיבהם הרבה, עי
"לא (דברים י"ז ט"ז), שהגיע זמנם להענש כי עברו על מצוה. ולפי הנ"ל הבאור

ידי, ולכן סבבו מן השמים שימותו על כה נ"א ב')ו(ספון לשוב בדרך הזה עוד" יסות
 מצוה, דהוי כמסרו נפשם עבור המצוה, ששכרו גדול מאד.

ה עם חולה, נפצע בתאונה קשה ונותראחד מרופאיו של רבנו, בדרכו לעשות מצו
נו שליט"א בא לבקרו, ברכו ברפואה שלמה, והראה לו את המדרשבנכה ה"י. כשר
שנאמר אשריו לאדם שיסורים באים עליו מן התורה, (מד"ר פר' צ"א ב')פרשת מקץ 
ומתורתך תלמדנו, כי אם נגזרו על אדם אשרי הגבר אשר תיסרנו קה (תהלים צ"ד)

 יסורים וזה מתוך התורה או מצוות, זו מעלה גדולה יותר.
רב מאד אל מרן החזוןובדא עם רבי זליג שפירא זצ"ל, שהיה מקווהוסיף פעם ע

ועוד. פעם אחתאיש זצ"ל והיה שליחו בהרבה עניני הדת, תקוני מקואות וערובין 
הוא נסע ברכב עמוס נוסעים בדרכו להשגיח על כשרות של מקוה. לפתע באמצע
הדרך נתהפך האוטו רח"ל, וכמה מהם נהרגו וכמה נפצעו, ואלו רבי זליג למרבה

 במקוה. והנס יצא בשלום בלי כל פגע, ותכף הלך לעסק
שרבי זליג  זה אחרי זה באו לספר את מה שהיה למרן החזון איש זצ"ל, והגיב:

זק, שהרי שליח מצוה הוא, אך ונצל בלי פגע, היה פשוט בעיני, שבודאי לא י
    תמהני איך לא הגן על כל המכונית שלא תתהפך...

  ))ששבבעעננוו  ממטטוובבךך((

  חיי שרהפרשת  405 'גיליון מס
 תשיעית שנה פ"אתש

 

 לעילוי נשמת
 מנחם דב הלוי ז"ל (שיש) הר"ר

  בהרה"צ ר' אברהם זצ"ל 
 תנצב"ה

 

 .בתושח"י לרפו"ש פפעעששאא  ממררייםםבן  ששממררייההוו  ייווססףף  חחייייםםהמשיכו והעתירו בתפילה לחיזוקו של רבינו 

  עעלליי  ששייחח
 (כג, טו) בביינניי  וובבייננךך  ממהה  ההייאא

אחד ממקורביו של רבינו, מחשובי מתפללי 
חיוב  בית הכנסת "לדרמן", שאלו פעם האם יש 

של ממש לברך ברכת המזון בכובע ובחליפה,  
או שמא זוהי אף הנהגה יפה ובשעת הדחק אין  

 להקפיד עליה.
"לעתים אני משתתף בפגישות עסקים  
במסעדה", הסביר את הסיבה לשאלתו,  
"והדבר יכול להראות מוזר מעט בעיני 

 הנוכחים".
רבינו השיב לו ברורות כי ודאי שאין להקל 

ר ב"משנה ברורה" שחובה  בזה, כמו שמבוא
ללבוש בגד עליון ולחבוש כובע בזמן ברכת 
המזון. "זוהי גם סגולה לעשירות", סיים,  

 "ובודאי לא תפסיד מהנהגה זו".
שבועות חלפו. באחד הימים ישב מיודענו עם 
איל נדל"ן שאינו שומר תורה ומצוות למשא 

ן בשווי עשרות מיליוני  ומתן רציני לרכישת בני
קובל בעסקאות כגון אלו, הפגישה  שקלים. כמ

 נערכה במתכונת של ארוחה עסקית.
 

במהלך הארוחה סיכמו השניים ביניהם את  
עיקרי העיסקה, אך נסוב ביניהם ויכוח על 
כחמישה מליון שקלים. כל אחד התבצר 

יום  עמד בעינו עד ס בעמדתו והויכוח
הארוחה. בשלב מסוים עמד מיודענו להכנע 

מוצדקת, לדעתו. הוא  לתוספת המחיר הבלתי
החליט לסכם את הענינים אחרי ברכת המזון.  

את   רם, הסייקם איפוא לנטילת מים אחרונ
 כובעו וחליפתו מהמתלה והתכונן לברך.

בעודו מתקדם לכיוון השולחן קפץ לעומתו  
המוכר ואמר לו: "אתה יודע מה? לו יהי כך.  

כזו ביני ובינך מה  חמישה מיליון בעיסקה
 הם.... הבה ונחתום".

ן למוכר בידו לאות שיתפנה להשיב  הוא סימ
לו עוד מעט, והתיישב לברך. עם סיום הברכה 
נחתמה העיסקה לשביעות רצונם של שני  

 הצדדים.
לאחר לחיצת היד ל"מזל וברכה", שאל הקונה 
ת בסקרנות: "אמור נא, מה גרם לך לסג

 מיליונים?"מעמדתך ולהתפשר על חמשת ה
"מה פירוש?" תקע בו המוכר מבט תמה, "הלא 
ראיתי שאתה לובש את החליפה וחובש את  
הכובע, והבנתי שהחלטת 'לפוצץ' את העיסקה  
וללכת. אמרתי בלבי: בשביל סכום כזה חבל 

 )י חייםב(ר                   לי להפסיד, וויתרתי..." 

  עענניינניי  ההפפררששההממ
ההללאארבינו  אחד התלונן שהולך לו קשה בשידוכין ורוצה ברכה שילך קל אמר לו

ככךך  זזהה  ההווללךך  תתתתפפלללל  ככתתוובב  ששקקששהה  ללזזווווגגןן  וואאתתהה  ררווצצהה  ששזזהה  ייההייהה  קקלל  אאייןן  בבררייררהה  בבגגממ''
  ששזזהה  ייההייהה  ממההרר..

 
עליו אברך שאל. בנו בן תשעה עשר וחצי לומד טוב מאד האם כבר לשמוע

ההייייתתםם  צצררייככייםם  ככבברר  ללפפנניי  ששננתתייייםם  בבגגיילל  ששבבעע  עעששררההשידוכין, השיב רבינו בהקפדה, 
ממהה  זזהה  ממששננהה??  ההייייתת  ככבברר רבינו שוב שאל אף שלומד מאד טוב, אמר    ללששממוועע  ללוו!!

בבןן  ששממווננהה  עעששררהה  ללחחוופפהה  ווההככווווננהה  צצררייךך  ללששדדככוו  ממגגיילל  ששבבעע  עעששררהה  ככדדבברריי  ההממששננהה
  ללתתחחייללתת  ששננתת  ההששממווננהה  עעששררהה..

 
ורוצה קורה הרבה שאומרים לרבינו על בחור שלא רוצה לשמוע עדין משידוכין

 טטוובב??  ממהה  ההוואא  חחווששבב,,  ששאאחחרריי  ההחחתתווננהה  ייללממדד  פפחחוותתללמוד, אומר רבינו 
 

אכילתו, נית ע"ה שפעם חזר רבינו בצהרים מהכולל עייף, ועוד קודםשמעתי מהרב
שידוך. אמרה לו מה אמר לה שהולך עכשיו לפני הכל לתת תשובה לאחד בענין

אאםם  יישש  תתששוובבהה  ללאא  דדווחחייםם..רבינו,  בוער, עכשיו תאכל קודם תנוח קודם. השיב לה
  ((ממננחחתת  תתוודדהה))                                                      ההווללככייםם  ממיידד  ללתתתת  ההתתששוובבהה..

שית   רר תיי  תשרא | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת חיי שרה תשפ"א

רמכאן תקשצי לו יאיץר

 אלרעזי עבד אביים זכי תקשצי לו יאיץ
כר למד מיאיץ א  יעבודי תל מסריו -נשת

בפרשתנו פרשת חיי שרה דבר בעתו מה טוב, 

בתוך  אברהם,  עבד  אליעזר  שאמר  במה  להתבונן 

שליחותו  על  ובתואל  לבן  לפני  שגלגל  הסיפור 

ה'  ואומר  העין  אל  היום  "ואבוא  כד-מב(:  )בראשית 

אלקי אדוני אברהם אם ישך נא מצליח דרכי אשר 

אנכי הולך עליה". ופירש רש"י בשם המדרש: "היום 

אמר  הארץ.  לו  שקפצה  מכאן  באתי,  והיום  יצאתי 

רבי אחא, יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום 

מתורתן של בנים, שהרי פרשה של אליעזר כפולה 

בתורה, והרבה גופי תורה לא ִנתנו אלא ברמיזה".

דברי  את  צדיק"  ה"צמח  שמפרש  מה  ידוע 

רבי אחא כמין חומר, על פי מה שאנו רואים איך 

שיחתו  מבארים  ודור  דור  בכל  התורה  דורשי 

הפירוש:  זהו  אברהם,  עבד  אליעזר  של  העמוקה 

"יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום", היופי 

עבדי  של  בשיחתן  הטמונים  והמוסר  התורה  של 

שמוסיפים  בנים",  של  "מתורתן  מתגלה  אבות, 

לדרוש כוונתם העמוקה בכל מה שאמרו. הנה כי 

כן הבה נתבונן בתורתן של בנים שיחתן של עבדי 

ומהו  הארץ,  לאליעזר  קפצה  זכות  באיזו  אבות, 

הלקח שאנו יכולים ללמוד מזה בעבודת ה'.

 רעכתרו יוא אלקר יתמרם
ואלקר יאיץר

פתח דברינו יאיר בפתיחת הפסוקים המתארים 

עבדו  אליעזר  את  אבינו  אברהם  השביע  איך 

בשליחותו לקחת אשה ליצחק בנו )שם א(:

אברהם  את  ברך  וה'  בימים  בא  זקן  "ואברהם 

בכל, ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל 

אשר לו שים נא ידך תחת ירכי, ואשביעך בה' אלקי 

לבני  אשה  תקח  לא  אשר  הארץ,  ואלקי  השמים 

מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו, כי אל ארצי 

ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק".

אחר כך הוסיף אברהם לומר לאליעזר )שם ז(: 

ומארץ  אבי  מבית  לקחני  אשר  השמים  אלקי  "ה' 

מולדתי ואשר דבר לי ואשר נשבע לי לאמר לזרעך 

לפניך  מלאכו  ישלח  הוא  הזאת,  הארץ  את  אתן 

ולקחת אשה לבני משם". ודקדק רש"י מה שהזכיר 

אלקי  גם  הוא  שהקב"ה  דבריו  בתחילת  אברהם 

הארץ: "ואשביעך בה' אלקי השמים ואלקי הארץ", 

ואילו אחר כך הזכיר רק שהוא אלקי השמים: "ה' 

אמר  ולא  אבי",  מבית  לקחני  אשר  השמים  אלקי 

"ואלקי הארץ".

ותירץ רש"י כי אברהם התכוון לומר בזה: "אמר 

לו, עכשיו הוא אלקי השמים ואלקי הארץ, שהרגלתיו 

אלקי  היה  אבי  מבית  כשלקחני  אבל  הבריות,  בפי 

השמים ולא אלקי הארץ, שלא היו באי עולם מכירים 

בו, ושמו לא היה רגיל בארץ". וצריך ביאור מה ראה 

כששלחו  לאליעזר  להזכיר  ככה  על  אבינו  אברהם 

את  שהמליך  זה  היה  שהוא  ליצחק,  אשה  למצוא 

הקב"ה להיות גם "אלקי הארץ".

 יאיץ תרנ י ליוצרא עץ שיר
לטוב  יאדם תרירי לו  רקון ב תובי

רחש לבי דבר טוב לבאר הענין בזה על פי מה 

ארץ".  ליבשה  אלקים  "ויקרא  א-י(:  )שם  שכתוב 

ארץ,  שמה  נקרא  "למה  ה-ח(:  )ב"ר  במדרש  ודרשו 

הלא  להבין  וצריך  קונה".  רצון  לעשות  שרצתה 

קונם,  רצון  וביראה  באימה  עושים  הנבראים  כל 

מה נשתנה אם כן הארץ שזכתה להיקרא בתואר 

מכל  יותר  קונה  רצון  לעשות  שרצתה  על  "ארץ", 

הנבראים.

שכתב  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

ב"אוהב ישראל" )פרשת בראשית( לבאר מה שמצינו 

שצוה  ממה  שינתה  שהארץ  בראשית,  במעשה 

לה הקב"ה להוציא עץ פרי שטעם עץ ופריו שוה, 

והיא הוציאה רק עץ פרי שאין טעם העץ כטעם 

הפרי, כמו שכתוב )בראשית א-יא(:

"ויאמר אלקים תדשא הארץ דשא עשב מזריע 

זרע עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ 

ויהי כן, ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו 

ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למינהו". ופירש רש"י: 

"עץ פרי, שיהיה טעם העץ כטעם הפרי, והיא לא 

פרי,  עושה  ועץ  וגו'  הארץ  ותוצא  אלא  כן  עשתה 

עוונו  על  אדם  כשנתקלל  לפיכך  פרי,  ועץ  ולא 

נפקדה גם היא ונתקללה".

על  יעלה  איך  מאד,  יפלא  ראשונה  בהשקפה 

הקב"ה,  לה  שאמר  ממה  שינתה  שהארץ  הדעת 

הלא הארץ אין לה יצר הרע כפי שיש לבשר ודם. 

וביאר ה"אוהב ישראל" בדברי קדשו: "ובהעיר לב 

יש לומר, הנה באמת הארץ לא חטאה כלל, ואדרבה 

עשתה עבדות גדולה ומסירות נפש בזה, ולא חסה 

כג:(  )נזיר  ז"ל  וכמאמר חכמינו  וכבודה,  על קלקולה 

גדולה עבירה לשמה".

העליונה  הארץ  כי  בזה,  הענין  שם  ומבאר 

שהיא הנפש הרוחנית השכלית המתלבשת בארץ 

התחתונה, ראתה כי נשמתו של האדם היא חלק 

וכיון  הכבוד,  כסא  מתחת  החצובה  ממעל  אלוק 

)בראשית  שכתוב  כמו  לחטא  קרוב  הוא  שהאדם 

יגרום  הרי  מנעוריו",  רע  האדם  לב  יצר  "כי  ח-כא(: 

יועיל לו  בכך פגם גדול בשורש נשמתו, עד שלא 

שום תיקון בתשובה.

הקב"ה  ממצות  לשנות  הארץ  נתחכמה  לכן 

שאם  כדי  שוה,  ופריו  שטעם  עץ  הוציאה  ולא 

החטא  שאין  בטענה  לבוא  יוכל  האדם  יחטא 

האדמה  מן  שנברא  גופו  מצד  אלא  נשמתו,  מצד 

הענף  כי  שיחטא  גרם  וזה  הקב"ה,  רצון  ששינתה 

בזה  עשתה  שהארץ  נמצא  השורש,  אחר  נמשך 

לאדם  שיהיה  כדי  שמים,  לשם  גדולה  עבדות 

תיקון על עוונותיו בתשובה. לפי זה מבאר ה"אוהב 

ישראל" בלשון קדשו:

קמי  כי  תיכף,  הארץ  נענשה  לא  כן  "ועל 

לכבוד  רק  שהיתה  הרצויה  כוונתה  גליא  שמיא 

אז  האדם  כשחטא  אך  האדם,  ולטובת  יוצרה 

מכח  הארץ  רצון  להוציא  כדי  חטאה  על  נפקדה 

כלל,  עונש  השי"ת  לה  נתן  לא  דאם  הפועל,  אל 

אם  והיה  כלל,  שחטאה  הדבר  נודע  היה  לא  אז 

רצון  היה נשלם  ולא  כן חטא האדם קשה מאד, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 תרגילים באמונהסדרת 
]הרב אמר לכתוב במחברת, כל תרגיל 
בעמוד נפרד. ולמה? כי כל פעם הרב 

 שיחיה מוסיף עוד נקודות על כל תרגיל[.
לזלזל בכתיבה, כי כתיבה מביאה ולא 

זיכרון, אפילו רק יכתוב בלי לקרוא מה 
 שהוא כתב, עצם הכתיבה מביאה זיכרון.

 לעשות עבודה ולא להתעצל
 

דקות ביום  2להתפלל  1תרגיל מספר 
מתי הוא אוהב  - להאמין שה' אוהב אותי

אותך? גם אחרי שעשית את העבירה הכי 
גדולה בעולם ה' אוהב אותך, ורוצה 

 שתחזור בתשובה. 
את האמונה שה' אוהב  שיש לוואדם 

אותו הוא יכול להגיע לעשות תשובה 
מאהבה. כי הוא חושב: "מה?! אחרי 
שעשיתי את העבירה ה' אוהב אותי?! 
כן?! ואי! בוודאי שעכשיו יש לי צער על 
זה שעברתי על רצונו של מי שאוהב אותי, 
ולא השתדלתי מספיק. לכן עכשיו ודאי 
שאני רוצה לעשות תשובה מאהבה! אם 

תה אוהב אותי אני גם רוצה לאהוב א
 אותך ולעשות רצונך בלבב שלם!".

 
דקות להתפלל לדעת  10, 2תרגיל מספר 

לבקש מהקב"ה: "תן  –שאין עוד מלבדו 
לי לדעת שאין עוד מלבדך!". כי בעניין של 
 'אין עוד מלבדו' זה לא אמונה, זו ידיעה!

בואו נסביר את העניין הזה של  עכשיו
 '. 'אין עוד מלבדך

יש יסוד באמונה, והיסוד אומר: "אין מי 
שיכול להטיב לך או להרע לך אם לא 

 בגזירת הבורא".

לא יכול להגיד 'פלוני, בגללו אני אתה 
סובל', אין כזו מציאות! כי אין עוד 

 מלבדו!
ואין עוד מלבדו זה פירושו שאין בני אדם, 
אין טבע ואין עין הרע, אין כישופים, ואין 
כלום, יש רק ה'! וכל מה שקורה מה 
 שיקרה, מה שקרה, הכל בגזירת הבורא. 

להתפלל: "רבונו של עולם, תן לי לדעת 
שאין עוד מלבדך, אין מי שיכול להטיב או 
להרע לי אם לא אתה! אבא שלי עשה לי 

ה דבר בגיל מסוים זה אתה עשית לי! איז
 אח שלי עשה לי, זה אתה עשית לי!". 

אנשים שסובלים סבל נורא, שונאים יש 
אנשים, וחיים בסבל נורא מכל מיני 
בחינות. אבל אדם שיחיה שאין עוד 
מלבדו ירפא את הנפש שלו, וגם הוא לא 

 יפחד מכלום, אין עוד מלבדו!
 

 שאלה: יש את הסיפור המופרסם על
רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, שנסע 
לארץ ישראל, ושמה כתוב שרבנו היה 
נמצא במצב של פחד ומוחין דקטנות. 
ואני מבקש לדעת, איך יתכן שצדיק יסוד 
עולם כזה שודאי שהייתה לו אמונה 

 בשלמות, מגיע למצבים כאלו?
 

 שאלה חשובה ביותר. תשובה:
המדרש אומר שדוד המלך בזמן שהיה כי 

נרדף, כבר הגיע למצב שעלה בדעתו ללכת 
לעבוד עבודה זרה. אתה שומע מה שאני 
אומר לך? דוד המלך הגיע לנסיון כזה 

 שחשב כבר ללכת ולעבוד עבודה זרה.
מאוד מחזק. כי חושבים שהצדיקים וזה 

הם נולדו צדיקים, וזהו, לא היה להם יצר 
 הרע. אז מה החכמה שהם צדיקים? 
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