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בבי"ד של מעלה ורק כשהוא גמר שנה זו ונכנס לשנה הכ"א אז 
דנים אותו וזה חידוש שמש"כ בבי"ד ש"מ דנים ומענישים רק 
מגיל כ' היינו בשנה הכ"א, שכן משמע מרש"י שבת כ' זה עדיין 

כב ולהתבונן עוד שהנה הרבי עוד לא נחשב לחטא, וראוי להתע
היה מדייק מהו כ"כ החידוש של בת כ'  ]מרן מוהרמ"מ[זיעוכי"א 

כבת ז' הרי יופי הוא באמת באלו השנים ובגיל ז' הוא פחות 
ולמה דייק על בת כ' וביאר מרן מוהרמ"מ זיע"א שאדרבה זה 
בא להשמיענו שאף בגיל כ' לא היה חשיבות ליופי בעיניה עד 

ילו היא בת ז' ללא זה היופי וזה אתא להשמיע שהיה אצלה כא
שבת ז' שלא מבינה כלום בחשיבות של יופי משא"כ בת כ' כבר 
מבינה הרגשת היופי וחשיבותה, אך אצל שרה גם בת כ' לא 
הרגישה שום הרגשה והתייחסות ליופי על אף שהיתה יפת 
תואר, ואין לנו שום השגה בה ולא יכול להיות לנו. עד כאן ממרן 

 והרמ"מ זיע"א.מ
לענין ונתבונן בפשטות מהו הדיוק והחידוש של בת כ'  ונחזור

דייקא, ועוד יש להתעכב ולשאול שהנה, כתוב שני חיי שרה 
ופירש"י טעם הדיוק שבא הכתוב לומר שכל חייה היו כולן שוין 
לטובה, וצ"ב קודם כל מה רצה רש"י לומר לנו שכולן שוין 

פשט שהתורה באה ללמדינו לטובה, ובאמת שבספרים מובא ה
שאפי' שהיו לה חיים קשים והרבה שני רוב חייה לא היה לה 
זש"ק וכן במצרים סבלו וכן אצל אבימלך מלך פלשתים, אך עם 
הכל היה אצלה כולן שוים לטובה ולא ראתה שום קשיים ושום 
צער כי האמינה ואמרה על הכל שגם זו לטובה והכל לטובה, 

חיי שרה שכולן שוין לטובה שקיבלה  וזהו החידוש במש"כ שני
 רבי זושא מאניפוליהכל באהבה והוא בבחי' המסופר מהרבי 

תלמידיו ובתוכם המגיד ממעזריטש זי"ע שפעם שאלו את 
איך יכול להיות שאדם  "עזיר"ש מניקל שבורג הה"ק 
'עט ומלא טרדות ועגמ"נ ר"ל איך הוא יכול לומר שהכל גמוטש

על הרעה כמו על הטובה, והפנה  לטובה ולברך על זה בשמחה
אותם המעזריטשע'ר מגיד זי"ע לרבי זושא מאניפולי זי"ע, 
וכשבאו אליו אמר להם בפליאה איני מבין איך הרבי שלח 
אותכם אליי והרי מעולם לא היה לי שום רע כי הכל אצלי 
לטובה והכל גוט'ס והגם שכידוע הוא היה גמוטשע'ט מאוד 

אר עניני דוחק ר"ל, אז הבינו גם הבינו ומופלג בדקדוקי עניות וש
את כוונת רבם הק' ממעזריטש ששלחם לר"ז מאניפולי 
להורותם שיש לראות כל העניינים שהם טובה ולטובה ואז 
יברכו עליהם בשמחה, וזה מה שהיה אצל שרה אמנו ע"ה שכל 
מה שעבר עליה ראתה אותו כי טוב וזהו כולן שוין לטובה 

 א ראתה רע כל ימי חייה. שהכל היה טוב אצלה ול
שוין לטובה  ש להוסיף ולפרש טעם שהלימוד שכולןי ובזה

מוסב ונלמד מהפסוק של שני חיי שרה לומר שכמו שהכל טוב 
תמיד בעיניה כך היה שוה אצלה לטובה ענין השנים מה שה' 
רוצה ממנה בכל גיל משני חייה ועוד כולם שוין לטובה שכל 

פ"ע היו לה בכל שנותיה בשווה, הטובות שמיוחדים לכל גיל ב
וממילא כיון שבת כ' כבת ז' ליופי ובת ק' שווה לטובה לבת כ' 
ולבת ז', ממילא נמצא שאף בגיל ק' היה לה יופי ונקיות מחטא 
כמו בגיל כ' וגיל ז' וזה כבר חידוש גדול להיות בזה בת ק' כבת כ' 

לומר ובת ז' ולכן כ' כולן שוין לטובה על הפסוק שני חיי שרה 
שאף בבחי' השנים ג"כ היתה בחי' כולן שוין לטובה, ואמנם 
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 'המשך בעמ' ב

בפרשתינו ויהיו חיי שרה מאה שנה 
ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה 

ת כ' לחטא כבופירש"י לומר לך שבת ק' 
ובת כ' כבת ז' ליופי וכידוע בתורה יש 
פשטים עד אין סוף ולכן כמו"כ אגב 
אורחא שמעינן כאן חידוש גדול 
שמשמע מרשיז"ל שיש לדייק בלש"ק 

ת ק' כבת כ' לחטא משמע שמי שהוא ב
בתוך שנתו הכ' עדיין אין דנים אותו 

בתוה"ק אי' פשטים עא"ס וממילא 
יל"פ כחידוש הנ"ל, שלומדים א' 
מהשני היינו בחי' שוין לטובה מהדרש 

 של שני חיי שרה.
הפרשה כ' ויבא אברהם  ובהמשך

לספוד לשרה ולבכתה ובתוה"ק כתוב 
כ' קטנה, ויל"פ הענין לפימש"כ 

שהוא  יסוד ושורש העבודהה"ק בספ
מביא ג"כ בדוגמת זה שכל מה 

 'המשך בעמ' ב

שבוכים על הנפטר הוא בגלל שנחסר שמחה ונחת רוח שהיהודי 
גרם לבוכ"ע בחיי חיותו, וממילא וכן הוא גם בענינינו שכ'"ף קטנה 
היא ענין חסרון דהיינו לא שאאע"ה בכה קצת אלא הוא בכה הרבה 

לפני השי"ת מצדיקת כשרה על ענין חסרון שנחסר במיתתה נח"ר 
כענין בת כ' הנ"ל ומש"כ לבכתה שבכה קצת היינו על עניני עוה"ז 
שהיא נחסרה ממנו אבל על חסרון רוחניותה ונח"ר להשי"ת בכה 
הרבה, שבכה אאע"ה כ"כ בבכיות גדולות על שנחסר שמחה ונח"ר 

 להשי"ת בגלל שהי' נראה כאילו היתה בת עשרים מטעם הנ"ל.
בוד היינו כ'נרמז זה אצל אות כ' דייקא כי הוא ר"ת הטעם שוזהו 

כבודו של השי"ת שנחסר כביכול במיתתה שלא ערך שום חשבונות 
לעצמו ורק היה לבכתה בשביל כבוד שמים שכשחסרה שרה אמנו 

 חסר נחת רוח לרבש"ע וזה היה כולו לשם שמים.
מסופר בתוה"ק איך שהלך אאע"ה לעפרון לקנות חלקת  ושוב

רה אמנו ואי' שם שתי לשונות לכל באי שער עירו וכן הקבר לש
באזני עם הארץ ואפשר לומר בצחות מה שכ' אצל עפרון, ועפרון 
יושב וכו' לכל באי שער עירו לאמר ורש"י כבר מסביר מה הטעם 
לכל באי שער עירו עיי"ש, ואפ"ל בדרך בדיחותא לכל באי שער 

וא ברייטער עירו שהיו אנשים חשובים לפניהם הראה א"ע שה
וגרויסער מחותן טוב ונדיב ויכולים ליקח מה שרוצים ביד נדיבה אך 
אח"כ באזני עם הארץ שהם אנשים פשוטים ושם בינו לבינו ביקש א 
קלייניקייט 'בקשה צנועה' רק ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר 

 ואז נתן לו ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר קנטורים יקרים.
ב ברש"י שסמכה תוה"ק מעשה עקידת יצחק ולבכתה כתי ושוב

לפטירת שרה אמנו לומר לך שע"י העקידה ששמעה שכמעט 
ונשחט יצחק פרחה נשמתה ואכן, און הייליגע שרה אמנו אין לנו 
שום השגה שהיתה כולה מסירות נפש וע"כ צריך להבין הפשט 
שכשבא השונא הלינקער דער שטן לבשרה שבנה נשחט פרחה 

כל האבות הק' ו רי היא היתה כולה מסי"נ,נשמתה ממנו, וה
היו חיים כסדר תמיד במסי"נ  הצדיקים והאמהות הק' והצדקניות

והיו כולו מסי"נ עד כדי שאין לנו השגה, וכן רואים גדלותה של שרה 
אמנו במש"כ "שמע בקולה" בקול רוה"ק שבה ואגב שאף זה יל"פ 

א יל"פ שאאע"ה בדרך אגב מה שייך ונכנס כאן ענין רוח הקודש, אל
היה לו קשה מאוד לגרשו כי ידע שיחזור בתשובה וחשב שישמעאל 
יהא ליד יצחק אבינו ויהיה שטייגען לשניהם, אך שרה אמנו ידעה 
ברוה"ק שבה עוד יותר רחוק לדורות הבאים שבני ישמעאל יבואו די 
ביטערע ערעבער'לעך הערביים, ולהיות עם כאלו ערביים הוא רע 

י קודם כל הם לא חפצו לקבל את התורה ואחר"ז גמור בתכלית כ
הוסיפו כל רשעותם הידועה, ולכן שרה אמנו ידעה שיצחק ודורותיו 
הבאים אסור לו ולזרעו זרע קודש להיות ליד דורות ישמעאל ובניו 
לפי שהם שמוטצ'יגע נידעריגע פאלק וחייב להיות פירוד ביניהם 

יות לידם וישראל הם לדורות באים און טויגט נישט ואסור ורע לה
העם הנבחר, וידעו ישראל שחייבים להתחלק כאן, וכל זה ידעה 
שרה אמנו ע"ה כבר אז שממילא כבר בזמנה צ"ל זה הפירוד ביניהם, 
וזהו הפשט ברוה"ק שבה שידעה שחייבים להפריד ביניהם שהם 
אלו הרוצחים והרשעים הערביים ימ"ש אויף אייביג הם רק ענין נפל 

הפרשה "על פני כל אחיו נפל", זהו מה שטוב להם  כמובא בסוף
" ורק ליפול תמיד שכן יהיה אצל אלו הרוצחים ימ"ש נפל"

 והעמלקים אויף אייביג.
שאביהם ישמעאל שב בתשובה והראי' ששב כי התיר לו ואפי' 

ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים, 
ברש"י בת ק' כבת כ' לחטא מה בת כ' לא חטאה שהרי 

 אינה בת עונשין אף בת ק' בלא חטא וכו'.
יפלא דגילתה לנו תוה"ק דשרה אמנו ע"ה היתה ולכ' 

בלא חטא עד ק' שנה, אך מה עם כ"ז שנים הנותרות 
עליהם לא גילתה לנו, וחלילה לומר דאפשר חטאה 
באותן שנים, אמנם למה לא נמצא איזה דרש דעד סוף 
ימיה היתה בלא חטא, ומה לן מהאי דרשא דעד ק' 
 היתה בלא חטא, אלא יבואר שפיר עפ"י מה דאיתא

בן מאה כאילו מת ועבר ובטל מן  )אבות פ"ה מכ"א(
העולם, והיינו דאחרי מאה שנה נתבטל מן האדם 

ומכש"כ כי האדם אשר  )ועי' בתפא"י שם( תאוות העוה"ז
לא חטא עד ק' בוודאי שלא יחטא, וא"כ הכא בשרה 
אמנו ע"ה אחרי דהעידה תוה"ק עלי' שלא חטאה עד 
היותה בת ק' א"כ ידעינן ממילא שכבר לא חטאה כל 

 ה לעולם.ימי
צריך להבין האי דרשה הנ"ל בת ק' כבת כ' לחטא והנה 

ולכאו' אמאי לא אמר בת ק' כבת ז' לחטא, שהרי אז 
היתה נקיה לגמרי מן החטא ואף בבי"ד של מטה אין 
מענישים אז, משא"כ עד כ' אף דאין עונשין בבי"ד של 
מעלה מ"מ בבי"ד של מטה מענישין והוי' לי' משמעות 

א"כ אפשר לטעות ולומר שבת ק' לא וממשות חטא, ו
היתה רק באותה בחינה אבל לא כקטנה עד י"ב שלא 

 טעמה טעם חטא.
לומר דבא להשמיענו בזה מעלה יתירה בשרה והנראה 

שו"ת אע"ה דהיתה נקי' מן החטא לגמרי, דהנה כתב ב
דבאמת אין עונשין בבי"ד של מעלה  )סי' מט( חכם צבי

עבירות שעשה לפני  עד כ' אמנם אחר כ' מענישים על
)פ'  כלי חמדהכ' אם לא עשה תשובה עיי"ש וע"ע בס' 

שהאריך בזה. ולפי"ז דרשת בת ק' כבת כ'  חיי שרה(
לחטא בא לומר ששרה אע"ה לא חטאה אפי' עד 
היותה בת כ', והיינו בת ק' כבת כ' מה בת כ' לא חטאה 
שהרי אינה בת עונשין אף בת ק' לחטא, ופי' דאפי' 

ק' לא היתה בת עונשין על חטא שלפני כ' כשהיתה בת 
כיון שלא חטאה כלל, וזה ידעינן רק מהדרש כבת כ', 
משא"כ אילו הוי דרשי' כבת ז' לא הוי ידעינן אם חטאה 
חלילה עד כ' או לא דאולי חטאה חלילה ואח"כ עשתה 
תשובה ולא הענישו אותה על החטא, ושפיר מידרש 

רשינן כבת כ' בת כ' כבת ז' בלא חטא, אלא השתא דד
היינו דבת ק' היתה באותו מצב כבת כ' הן לחטא והן 
לעונש שלא היתה בת עונשין דלא חטאה כלל, והא 
דנקט עד ק' היינו כנ"ל דאחר ק' כאילו מת, א"כ לגבי 
עונשין נמי אם מענישים בי"ד ש"מ על לפני כ' היינו עד 
ק' ואם לא היתה אז בת עונשין ממילא ידעי' דלא היתה 

 ונשין עד סוף ימיה והיתה נקי' לגמרי מן החטא.בת ע
* 

ויאמר בת מי את הגידי נא לי היש בית אביך מקום לנו 
    ללין, ותאמר אליו בת בתואל וגו' אשר ילדה לנחור

למה שאל לה אליעזר את שתי השאלות  א.לדייק  ויש
בבת אחת, ולא המתין שתשיב לו על שאלתו הראשונה 

שאלתו השניה היש מקום בת מי היא, ואח"כ ישאל 
לאיזה צורך אמרה רבקה לאליעזר שבתואל  ב.ללין, 

הוא בן נחור ולמה לא די לה בתשובתה כי היא בת 
]ואולי חשבה רבקה שאליעזר מכיר את נחור בתואל, 

יותר מבתואל, עי' רמב"ן כ"ט ה' שנחור היה ניכר וידוע 
מהיכן ירש בתואל ולבן את מדת  ג. וכמ"ש ואלהי נחור[

חסד של הכנסת אורחים, וכמשמע מתשובת רבקה ה
שבביתה רגילים באורחים, באמרה גם תבן גם מספוא 
רב עמנו, שמראה על מדת הנדיבות ועין יפה עם 

 האורחים, 
בעזהי"ת שהמדה הזאת של הכנסת אורחים  ואולי י"ל

ירשו בני משפחת אברהם מדודם הגדול אשר הרעיש 
תואל שהיו בני את העולם במדת החסד שלו, ולוט וב

אחיו של אברהם ירשו את מדת הכנסת אורחים, וכמו 
שמצינו אצל לוט שמסר נפשו על מצות הכנסת 
אורחים, והיה מוכן להפקיר את בנותיו לחטא העיקר 
שלא לפגוע באורחיו, וזה היתה שאלת אליעזר לרבקה, 



 

 

 

 ב
 ב

שרה ותמת שרה וגו' ויבוא אברהם לספוד ל
 )כג , ב(ולבכותה 

וברש"י הכף זעירא. יש לבאר הטעם דכף זעירא 
בדין  )סי' לו סעיף ח'(עפ"י דאיתא בשו"ע יור"ד 

הריאה, חסר מגוף הריאה ולא ניקבה, אם החסרון 
ככ"ף פשוטה כשר, אבל אם החסרון ככ"ף 
כפופה טריפה, והכונה דכף רומז על כף היד אם 

צדקה אז כשר, הכף כף ידו פשוטה ומוכנה ליתן 
אבל אם כף ידו כפופה וקמוצה דאינו מוכן ליתן 
צדקה אזי הוא טריפה. עכ"פ יוצא דכף רומז על 

כף מידת נדיבותו של האדם. ולכן איתא כאן 
לרמז דאברהם הספידה במידת הכף שלה,  קטנה

שכף ידה היתה פשוטה כל עובר ושב, ויש לומר 
ת שהיתה מאכל דכף רומז על הכף )לעפיל(,עוד 

)ישועת ישכר בשם הרה"ק רבי בו את האורחים. 
 ( מנחם מענדל מדעש

 
 )כג , טו( ביני ובינך מה הוא 

כאן ד' מאות שקל ביני ובינך מה הוא, וראיתם 
, הודיעני ה' קצי )במדבר יג,יח(את הארץ מה הוא 

, אדם בנעוריו )תהלים לט,ה(ומדת ימי מה הוא 
אז אלך רודף אחר תענוגים, וחושב: אחר חתונתי 

להתפלל ג' פעמים ביום, אקבע עתים לתורה, 
ד' מאות אבל כשנישא בא היצר הרע ויאמר לו: 

, הנדן שקבלת מה הוא ומהר ילך שקל מה הוא
מאתך, היום העת לעסוק במסחר, דמאין יהיה לך 
לפרנס בני ביתך, כשתתתעשר אז תעסוק בתורה, 
והנה כאשר נעשה עושר בא אליו היצר הרע 

הנה עמלת רבות בשנים לא נתת שינה ואומר לו: 
לעיניך כשאספת הון, עתה תוכל לחיות חיי נחת 
ולנסוע לחוץ לארץ ולטייל ולראות העולם, 

", וכשיבא ימי הזקנה וראיתם את הארץ מה הוא"
אז תוכל לקבוע עתים לתורה, ועל זה בא היצר 
הטוב ויאמר לו: עצתו רע כי רוצה להדיחך לבאר 

מיך ספורים וזהו שכתוב שחת ולא תשמע לו, י
, רק תיכף תעסוק בתורה ומצות ומדת ימי מה הוא

 )פרדס יוסף( ואל תבלה הזמן לבטלה.
 

 ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל
 )כד , א( 

ב"ב ) דרך צחות י"ל, עפ"י מה שאמרו ז"ל על
באגרת  הרמב"םשלא היה לו בת, ע"ד שכ'  ז:(ט

שביל דאגה לשדך לבנו שבתו מלבנת שערותיו ב
אותה לפי כבודו הראוי לו. ועיין רמב"ן שאילו 
היה בת לאברהם היה דואג למי יתנה. והיינו 

, שלא היה לו וד' ברך את אברהם בכלשאמרו ז"ל 
בת, דאילו היו לו בת, גם שהיה לו כל טוב היתה 
זקנה קופצת עליו והלבינו שערותיו מפני דאגת 

 )פרדס יוסף(. הבת, וק"ל
 

 )כד , ב(זקן ביתו עבדו 
פירש רש"י לפי שהוא דבוק באאע"ה וכו' זקן 

זה שקנה חכמה, ואיך  )קידושין לב.(אמרו חז"ל 
אפשר לקרא לאליעזר זקן שקנה חכמה, והלא 
היה עבד, אלא זה מרמז לנו רש"י הק' לפי שהיה 
דבוק באברהם אבינו ע"ה, בצדיק, זכה להיות זקן 

)ליקוטי ור. שקנה חכמה, וכל המחובר לטהור טה
 אמרי חיים(

 
  )כד , ה( אולי לא תאבה האשה ללכת אחרי

לכאורה תיבת "אחרי" מיותרת, דהוי ליה לומר 
רק אולי לא תאבה ללכת אל הארץ הזאת, וכן 
בפסוק ח' ואם לא תאבה ללכת "אחריך" 
מיותרת, ועוד קשה במה שכתוב הנה רבקה 
"לפניך", מה לפניך, ויש לומר דעוד קשה מדוע 

ר לבן כרגע ממה שאמר הנה רבקה לפניך וטען חז
אח"כ תשב הנערה אתנו ימים כו', ויש לומר על 

ונתו האם את בת ששאל אותה שתי שאלות שהן אחת, בת מי את היש בית אביך מקום ללין, וכו
למשפחה שיש להם מדת החסד של הכנסת אורחים ומקום ללין, והשיבה רבקה בת בתואל 
אנכי בן מלכה אשר ילדה לנחור, כוונתה בזה לומר, שהיא בת לבנו של נחור שהוא אחיו של 

 אברהם, ולכן יש מקום ללון וגם תבן ומספוא רב, שירש מדת הכנסת אורחים מאברהם.
ק בהיות אברהם עודנו חי בעולם, אז היתה השפעתו על בני משפחתו בקיום כל זה היה ראך 

מצות הכנסת אורחים, אך לאחר שנסתלק אברהם בטלה מהם מידה הטובה הזאת, ונתרוקנו 
מכל מידה טובה, וכמו שמצינו אצל יעקב כשבא ללבן אמר לו לבן אך עצמי ובשרי אתה, 

ין בידך כלום, אלא מפני קורבה אטפל בך חודש ופירש"י מעתה אין לי לאספך הביתה הואיל וא
 )חיי שרה תש"ע(ימים, הרי שהיה לבן מושלל ממידת החסד ולהכניס אורחים. 

* 
וברש"י פי' נסמכתה מיתת שרה לעקידת יצחק שע"י בשורת העקידה וכו'  לספד לשרה ולבכתה

לעיל על ותמת שרה אמאי הביא כאן רש"י האי מימרא והי' לו לומר פרחה נשמתה, ע"כ, ולכאו' 
או בתחילת הפרשה למה נסמכה וכו' ומה ענין הוא עם לספד לשרה, ואפשר עפ"י מה דאיתא 

עה"ת דהא דפרחה נשמתה ע"י בשורת העקידה, היינו דמרוב דביקות בשמעה על בחת"ס 
העקידה איתקטרא בהאי קטירא ויצאה נשמתה, ובאמת דגם אברהם ויצחק אע"ה היו מגיעים 

ת כשרה אע"ה, עד כדי יציאת נשמתם בדביקותם, אלא שאברהם אע"ה אמר לדביקות כזא
ונשובה אליכם בגלל כן הצטרך לישאר בעוה"ז ולשוב אליהם, ובפ' וירא עה"פ שבו לכם מיישב 

ומבאר עוד דזה הי' הספד אאע"ה על שרה,  )מו"ק יח. ד"ה ואיסתעיא(החת"ס בזה קושיית תוס' 
עמכם, פירש דזאת הצדיקת בשמעה על בשורת העקידה באומרו לבני חת גר ותושב אנכי 

הגיעה לדביקות נעלה ביותר עד לכדי יציאת נשמתה, אבל אני נשארתי כאן ולא הגעתי לדביקות 
מבואר שפיר דהביא רש"י האי דרשה על לספד ולפ"ז  כזאת עיי"ש בחת"ס, והדברים מבהילים.

גיעה שרה אע"ה לדביקות גדולה עד לשרה, דבזה פי' מה הי' ההספד, דע"י בשורת העקידה ה
 כדי יציאת נשמתה מרוב דביקות וכנ"ל.

 

אחורי ארי ולא  )ברכות סא.(פי מה שאמרו חז"ל 
מנוח עם הארץ היה  )שם(אחורי אשה, ואמרו חז"ל 

שהלך אחר אשתו, וידוע מנהג המכוער בזמנים 
ששאל אליעזר  וזההללו ליתן משפט הקדימה, 

ולא תאבה ללכת  האשה מודרניתה אולי תהי
"אחרי" דוקא כי אם לפני, ואחרי אשר אסור לי 
לילך אחריה אולי אשיב את בנך שמה ויקחנה 
משם, והשיב לו אם תהיה האשה חצופה ונקית 
משבועה, והשמר לך להשיב בני שמה לישא 
חצופה כזאת וכשלבן התחכם ואמר לו הנה רבקה 

רבקה בתנאי זה לפניך רוצה לומר אני אתן לך את 
שתלך לפניך, וחשב שיניח אליעזר את רבקה בידו 
וילך לדרכו, אבל אליעזר שהכיר רבקה לצנועה ולא 

ללבן  וכשנתודעתלך לפניו כלל התרצה לו, 
שערמומיתו לא הועיל כלום שוב התחכם ואמר 
תשב הנערה כו', וכשאליעזר הוכיח לו שאינו רשאי 

א לנערה לחזור מדבריו, התחכם עוד ואמר נקר
ונשאלה את פיה, התלך עם איש הזה בלשון 
בתמיה כלומר הלוא לא נאה לך לילך עם האיש 
הזה שהוא יהיה העיקר לילך ראשון ואת טפל לו 

, ונעשה לבן נדהם ותאמר אלךלילך אחריו, 
ולדאבונו היה מוכרח להסכים, ובאמת קיימה 

תקם רבקה  פסוק ס"א(דבריה כמו שכתוב )
)ירחון אהל תורה אחרי האיש. ונערותיה ותלכנה 

 תרפ"ח סי' כ"ב, פרדס יוסף(
 

ויאמר ה' אלוקי אדני אברהם הקרה נא לפני היום 
 )כד , יב(ועשה חסד עם אדני אברהם 

על תיבת ויאמר הנגינה שלשלת. איתא בגמרא 
אמר ר' שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן  )תענית ד.(

וגו' שלשה שאלו שלא כהוגן, לשנים השיבו כהוגן 
ואלו הן, אליעזר עבד אברהם וכו' דכתיב ובנות 
אנשי העיר יוצאות וגו' והיה הנערה אשר אומר 
אליה הטי נא כדך וגו' יכול אפילו חיגרת אפילו 
סומא, השיבוהו כהוגן ונזדמנה לו רבקה וכו'. 

הא אלו יצאה אמה אחת  )ב"ר ס,ג(ובמדרש 
והשקתו היה משיאה לבן אדונו אתמהה, וזימן לו 
הקב"ה כהוגן. וזאת מרמזת הנגינה, איך התפלל 
סתם, ולא חשש לפרש שלא תהא אמה, או חיגרת, 
או סומא, כי בטח בשלשלת, שהבטיח הקב"ה 
לאברהם בעקידה כי ברך אברכך והרבה ארבה את 
זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים וגו' 

היפה והתברכו בזרעך כל גויי הארץ. וכן מפרש 
עזר בטח בזכות אברהם ויצחק, כי לא שאליתואר 

)תפארת יחזקאל, הרה"צ רבי תצא לפניו אמה ושפחה. 
 יחזקאל טויסיג זצ"ל(

 
והיה הנערה אשר אמר אליה הטי נא כדך ואשתה 

 )כד , יד( ואמרה שתה וגם את גמליך אשקה 
ראיתי, כי היה כאן ענין של בדיקת חכמתה של 
רבקה, לראות מה תעשה לאחר שישתה, כי 
לעצמה אין היא יכולה לשתות כי אולי הוא חולה 
בחולי המדבק, ולשפוך את המים הנשארים על 
הקרקע אין זה מן הנימוס שהרי אליעזר יפגע בכך, 
והפתרון שיגיע מחכמתה הוא שתשקה לגמלים. כי 
באמת בשידוכים צריך לבדוק גם איך עושים את 

 החסד בחכמה. 
 

בר ויאמר עבד לא אוכל עד אם דברתי דברי ויאמר ד
 )כד , לג(אברהם אנכי 

דהנה בבוא אליעזר עבד  אברהם לבית בתואל, 
לא אוכל עד אם דברתי הגישו לפניו סעודה והתנצל 

ויאמר פירוש עד אשר אתפלל לפני האכילה  דברי
השיבו לבן הארמי נו, עמוד והתפלל וגמור  דבר

 כלומר  עבד אברהם אנכיאולם אליעזר חזר והתנצל 
 

  תורת אמתתורת אמת

 פנינים יקרים על הפרשה

  
  שיחת קודששיחת קודש

 'המשך מעמ' א

  
 ליצחק לילך לפניו והכניע ראשו מול הצדיק וזהו הסימן שעשה תשובה, אך עכ"ז אלו הדורות הבאים

 זה אינו שייך להיות לצד ישראל היהודים, וחייב להיות פירוד מוחלט.
נשוב להנ"ל פטירת שרה ע"ה, ואאע"ה אצל עפרון החתי שהנ"ל ששינה הכ' הלשון זהו אנו  ועכשיו

מדברים בדרך צחות ואין לנו השגה מה היה שם, ועכ"פ יש להבין למה פרחה נשמתה של שרה אמנו 
, שסיבת  הרבי זיע"א מרן מוהרמ"מהיתה כולה מסי"נ, ואומר בזה כששמעה שנשחט יצחק והלא 

מיתתה הי' מרוב צערה ששמעה שלקחו את יצחק לשחיטה ולבסוף לא נשחט, וחשבה שא"כ אולי 
רח"ל הי' ביצחק איזה פגם ח"ו וע"כ הוא פסול לשחיטה שלעכט אוף אלע שלעכטע גויים, אולי יש 

יות לקרבן עולה לה', ועל זה נצטערה דווקא משום שהיא כל ביצחק אבינו מום אשר בזה לא ירצה לה
כולה מסרה נפשה לגדלו שיהי' קדוש עליון על ברכי המסירות נפש, ועכשיו מה פסול היה בו, ומזה 
דוה לבה עד כדי שפרחה נשמתה, כך נראה לי שכן מפרש הרבי מרן מוהרמ"מ ואין לנו שום השגה 

ה ושרה אמנו, ולא בכל הצדיקים והצדקניות, אלא אנו צריכים במרן רבינו הקוה"ט זיע"א ולא באאע"
 רק להתחזק וללמוד בפשטות און שטייגען מיט מער תורה און יר"ש.

וכן נ"ל בפשטות שהשטן הלינקער בא אליה ואמר לה בפחד נורא וכי את יודעת מה אירע  וכמו"כ
ש הקדמוני חפץ לענותה ליצחק, שרצו לשחוט אותו ולא אמר לה סיפור של קרבן אלא הוא הנח

ולצער אותה, לכן הרהרה שרה ע"ה דאולי גויים או שודדים תפסוהו ורצו לשחטו ולא ידעה בכלל 
מעניין של קרבן בציווי ה' כי לא הזכיר המילה קרבן כי היצה"ר לא בא לבשר לה בשורות טובות 

 ומפחדה זאת פרחה נשמתה רח"ל ומתה.
" כי צריך להחזיק חפץ של מצוה שים נא ידך תחת ירכיאליעזר "אי' בתורה שאמר אברהם אבינו ל ושוב

כדי להישבע ולכאו' למה לא החזיק ס"ת ונשבע, ויכולים לפרש בכמה אופנים או משום שבזמנים דאז 
לא היה עדיין קיים המושג ס"ת לכן אמר לו באופן כזה שיחזיק חפץ של מצוה ואפי' לפי מש"כ 

ף מצות כתיבת ס"ת קיים והי"ל ס"ת עכ"ז בזה הוא לא היה שאאע"ה קיים כה"ת כולה וממילא א
מצווה ועושה, משא"כ במילה היה מצווה ועושה, לכן היה אצלו החשיבות מיוחדת ולכן השביעו בזה, 

הק' מדבר בענין זה דהמצוה היתה אצלם קודש קדשים כמו ס"ת תפילין  האוה"חוייטער מובא וכן 
י"ל ס"ת א"כ למה לא לקח ס"ת או תפילין ומזוזה וכדו' א"כ נ"ל שקיים כה"ת והולהפשט ה ומזוזות

שמצות מילה היתה אצלם כמו ס"ת עדיין צ"ב למה היתה לו המילה חשובה יותר  הרמב"ןהגם שכ' 
מס"ת אלא  מאחר שאצלם מצוה זאת היתה קדושה וקודש קדשים אם יכולים לומר כן אז היתה 

"ת וכו' ידעו כולם שהוא לכתחילה קודש קדשים, אך קדושה הרבה יותר מס"ת תפילין ומזוזה, כי ס
כאן שמהפכים הרע שיהיה כולו טוב הרי"ז קדושה טפי יותר גדולה מס"ת תפילין ומזוזה והאבות הק' 
הפכו הרע לקודש קדשים ומצוה זאת היתה קדושה כולו קודש ובחי' הרבה יותר גדולה כי הוא נתהפך 

צלו יותר חשוב משאר המצוות ס"ת תפילין ומזוזה כך נל"פ. מן הקצה אל הקצה, ולכן זה החפץ היה א
 שנזכה בס"ד כולנו לגדול בקדושה וטהרה לפחות די פשוט'ע קדו"ט.והעיקר 

בפרשתן שליחותו של אליעזר ושם יש להבין אצל אליעזר שהציע השידוך והם ראו שיש לו עוד 
שהם ראו שיש שטר הבטחה  אפא'ר דאלער ולכן כדרכם דרך רשעים הם מיד הסכימו לכך, בפרט

מאאע"ה שמוריש כל נכסיו ליצחק א"ל בתואל הנה רבקה אשתך קח ולך, והנה עכ"ז לאחמ"כ כשרצו 
לילך כשרצה לקחתה לבית יצחק אבינו ולבשר בשורות טובות לאאע"ה שהצליח דרכו, וכמש"כ 

הנערה ימים או איתנו לאחמ"כ שסיפר ליצחק אע"ה שהצליח, עכ"ז לפתע הם עיכבוהו ואמרו "תשב 
", ופירש"י ימים שנים או עשור חודשים ולא יום או יומיים, וצריך להבין למאי פתאום התהפך עשור

לבם מלשלחה תיכף עמו, וי"ל שאלו הבנדיט'ן רח"ל שהם לבן הארמי שהוא מקור השקר ובתואל 
ה הרשע שכתוב עליהם שרבקה אמנו היתה בת רשע ואחות רשע ורבקה לא למדה מאיש והית

צדקנית גדולה, וממילא י"ל שבאמת בתואל רצה לעכב השידוך ולכן הכניס סם במאכל אליעזר וחשב 
עי"ז להורגו, ולכן ממילא אלו הרשעים אמרו לו קח לך את רבקה אבל באמת חשבו להורגו אחר"ז 
תיכף וזה ייקרא בצורה דיפלומט'יש שהיה נראה שהם פיינע מענטשן שהסכימו לשידוך ולא יאמרו 

לום ונתעכב השידוך במות אליעזר ולא מצידם, אך מן השמים לא הסכימו לזאת והרגו לבתואל ע"י כ
שהחליף המלאך מנתו של אליעזר עם בתואל, וכשראו שיש כאן צרות ולא הצליחה מחשבתם וזממם 
הרע ועוד מעט הוא הולך ליקח אותה, אז תפסו דרך אחרת לעכבה אצלהם שכאילו קשה עליהם 

אמרו בבטחה תישאר הנערה איתנו ימים או עשור ורצו להראות כוונתם אלו השקרנים  פרידתה ואז
" אלךשאינם מסכימים שתלך מרוב שכאילו חפצים הם בטובתה וקרבתה, ואז אמרה רבקה אמנו "

 אפי' שהם לא מסכימים, ולא עזר לאלו הבנדיט'ן והשקרנים מאומה, וכך נסגר השידוך בשעה טובה.
, וע"ז צדיקים פירשו בא בימים שמילא כל ימיו בעבודת ואברהם זקן בא בימים' "זו הפרשה כתחילת 

ה' מלא מעת לעת בשלימות ובא כך לזיקנה, ואין לנו שום השגה אלא להתעלות בפשטות ירחם 
המרחם ישמור המרחם עלי ועכ"י, ואין לנו השגה בצדיק אברהם אבינו והצדיקת שרה אמנו אלא 

 עת לעת געוועלד און געשריגען למלאות הימים בעבודת ה'.לראות צו שטייגען כל המ
ירחם שכולנו נתעלה בקדו"ט מיט יר"ש בהתמדת התורה לשמה מיט א גזונטע אידישע  השי"ת

שמחה עבדו את ה' בשמחה בואו לפניו ברננה, וברוב רחמנותו ישיבנו אבינו באמת מאהבה לעשות 
ובעבוה"ש אויף א זיסע אופן אויף אייביג, שאין לנו רצונו ולעבדו בלבב שלם, און שטייגען בתוה"ק 

שיור רק התורה הזאת והכל הוא מכוח התורה שעל ידה יכולים להגיע צו די העכסטע און די בעסטע, 
ועל ידה יכולים להזכך ולהיטהר, מיט חשק ושמחת התורה, וירחם שנקבל הכל באהבה ויהיה אצל 

ובנים ותמיד להתחזק כי הכל לטובה און נישט ווערן בכל העניינים והמ כולן שוין לטובהכולנו 
פארלוירען משום מצב שהוא, אפי' שקשה לומר זאת אך צריך לומר זאת להתחזק בכל מצב שהוא 

הק' שיאמרו זו לטובה על הכל, כי  ממרן הבעש"טולהתרגל לדבר טוב לומר שהכל גם זו לטובה כמובא 
תמיד, ויהיה אור מיט שמחה  ובה ולהתחזק ולשמוחשוין לטהשי"ת הוא בלויז גוטס ולזכור שהכל 

אמונה ובטחון, השי"ת יתן לכולנו זאת, דאם יש ליהודי את הנ"ל כבר אין חסר לו כלום כי על ידה 
מתברכים בגו"ר וכל העניינים, השי"ת ישמח את כל ישראל בכל מקום שהם, וכולנו נזכה לתשובה 

ויף א זיסע אופן אויף אייביג, וירפא את כל ישראל הנכונה, ויתן לכולנו לזכות לתשובה מאהבה א
וישמרם שמירה עליונה בכללות ופרטות, ויתן לכולם רפואות וישועות וברכות ושמחות תורה וגדולה 
 במקום אחד בגו"ר ברכה ישועה ושמחה שלימה ובנין ביהמ"ק שוין יעצ אויף א זיסע אופן אויף אייביג.

  מעמ' א'  מעמ' א'  המשך המשך   --דברי תורהדברי תורה

  

 'דהמשך בעמ' 
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 ו'ערבי נחל' 'הגה"ק רבי דוד שלמה אייבשיץ זי"ע בעל ה'לבושי שרד
 (תקע"ד) חשון כ"ב ולאיומא דהיל

 
 

 מתולדותיו
חייו האישיות של רבינו לא ידוע הרבה. כותבי מתולדות 

קורותיו מביאים שנולד בשנת תקט"ו לערך לאביו רבי 
רבינו להרביץ תורה בגיל  ירחמיאל בעיר אוזיראן, וא"כ זכה

צעיר מאד, שכן כבר בשנת תק"ם הרביץ תורה בנדבורנא, 
ושם היה בין תלמידיו הרה"ק רבי אברהם דוד מבוטשאטש, 
לאחר מכן כיהן רבינו ברבנות בחורוסטקוב בה היה כפוף 
לרב הגליל דצורטקוב. בשנת תק"ן מוצאים אנו בערבי נחל 

וצאים בדרוש ג' לשבת מדרשותיו בקהילת בוזנאב וכן אנו מ
הגדול לשנת תקס"א, א"כ כיהן בה רבינו לא פחות מי"א 

 כיהן תקס"ט, כיהן –שנה. לאחר מכן עד שנת תקס"ח 
 ובעת חדרים שני היו דינו בבית, (סרביה) בסורוקה ד"כאב

 ובעלי אחד בחדר דינו בית עם ישב דין בעלי אליו שהגיעו
  .פנים משוא ללא הדין את שיפסוק מנת על השני בחדר הדין
, את חותנו העשיר לדין "חאחת הזמין אברך אחד, ת פעם
הוא טען, כי כאשר השתדך עם בתו הבטיח לו  נו,לרבי

מזונות על שולחנו כל ימי חייו ובלבד שיעסוק בתורה. 
עכשיו, עברה שנה אחת לאחר החתונה, וחותנו הפר את 
הבטחתו, באומרו כי עליו לחפש לו איזה מסחר ולפרנס 
בעצמו את ביתו. החותן לא הכחיש את דבר הבטחתו ורבי 
דוד שלמה חייבו לפרנס את חתנו וביתו כמו שהבטיח, כדי 

התחיל החותן לערער על פסק דינו , שיוכל לעסוק בתורה
"יפה תלמוד  (מסכת אבות)של הרב: הרי משנה מפורשת 

אמנם צדקת בטענתך החזיר לו רבי דוד , תורה עם דרך ארץ"
נה זו סוברת כמותך, אבל יותר טוב כי חתנך ישב שלמה ומש

ויעסוק בתורה ולא יקיים משנה זו, משיקיים משנה זו ולא 
  יעסוק בתורה.

 
 עלייתו לא"י

בעת עלייתו לארץ ישראל, כשיצאו בני עירו ללוותו  אף
אנשים נשים וטף בעת צאתם מן היער, נפרד רבינו מבני 

ליביה, וכדברי עדתו באותו דבר הלכה המונח בתוואני ד
חז"ל שמתוך כך זכרהו, הפנה את פניו הקדושים לעבר העיר 
ואמר, כמה נאה את סראקא, בני עירו בשמעם זאת שאלוהו 
הלא רבינו היה רגיל להוכיחנו תמיד ועירנו לא מצאה חן 
במיוחד בעיניו. השיבם רבינו מיניה וביה, מפני שאתם 

 . כולכם כאן ואין אתם בתוכה מפני כך נאה היא
עם טובה הארץ מאד מאד, קיים רבינו בעצמו מאד מאד  יחד

הוי שפל רוח, שכן אחר עלייתו לארץ בשנת תקס"ח או 
תקס"ט, עם כל כבודו וגדלו ופרסומו שהיה לו בחוץ לארץ, 
בא רבינו לארץ ישראל ותפס מקומו בביהמ"ד למטה במקום 
העניים ופשוטי העם, והתפרנס ממלמדות עם איזה 

כאמור גם לעיל שלא הרשה לרבי ישראל נחמן תלמידים, ו
 לפרסם שמו בעת הדפיסו ספריו.

רבי יוסף פרגר שו"ב דבריסק בכתביו עמוד קט"ו:  מספר
שהיה אז בעיר צפת גביר אחד שהיה מקומו למעלה 
בביהמ"ד במקום חשובי העם. ופרנסתו של הלה היתה 
בשפע מבניו שהניח בחוץ לארץ שהיו שולחים לו סכום נכבד 
תמידין כסדר. אירע פעם עיכוב בדרכו של השליח, והיה 
הגביר ההוא שרוי בעגמת נפש, הן על הכסף שתם מכליו, 
והן על חוסר ידיעה מבני משפחתו . והנה סוף סוף הגיע 
השליח וצרור הכסף ותכריך מכתבים בידו. כאשר השליח 
הביא לאיש את המשלוח היתה זאת שעת התפילה, והלז 

על אודות איחור דרכו. רבינו העומד  שוחח עמו קצרות
ב"מערב" יצא ממקומו, פסע לעבר ה"מזרח", נטל את הגביר 

בזרועו והוליכו החוצה אל חדר המבוא, 
'כאן רשאים לדבר' פסק רבינו ופנה 
למקומו, בשעת מעשה חרה הדבר מאד 
לעשיר, וגמר בלבו שאחר התפילה 'יעשה 
את החשבון'. אולם עד סוף התפילה, 

הגביר כי הצדק דוקא עם רבינו הרגיש 
ולא אתו, כי הלא אמת נכון שאסור לדבר 
בבית מקדש מעט. ואדרבה, חשב בלבו, 
הלא ניכרת בזה יראתו הגדולה של רבינו 
שלא גר מפניי, עם היותו כעני העומד 
בסוף בית הכנסת ואני התקיף העומד 
מקדם, והוא ביראתו השלימה, תקף בי 

ת, נגש הגביר בידי ומשכני חוצה. אי לזא
)סכום נכבד אל רבינו כשעשרים אדומים 

בידו, מנחה לרבינו. אולם רבינו קפץ  מאד(
את ידו מלקחתו, כאשר העתיר ההוא 
בהפצרותיו שרצונו להנות אותו, הלא אני 
מלמד מספר תלמידים, קנה צלוחית יי"ש 

 משובח ונשתה כולנו יחד.
 

 ספריו הק' לבושי שרד וערבי נחל
לימה משנתו, ידוע הוא שלמה ש רבינו

רבינו בעולם בספרו לבושי שרד על 
הלכות שמיטת ושבירת העצמות, ריאה, 

  בגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

 ד()תקע"רבי דוד שלמה ב"ר ירחמיאל מסורוקא ב' לבושי שרד וערבי נחל  –
 )תקע"ט(רבי עזריאל ב"ר דב הלוי הורוויץ "ראש הברזל" מלובלין 

 )תרכ"א(אמרי בינה  –רבי צבי אריה מסיגעט  )תק"ה(רבי ישכר דוב בעריש בן הפני יהושע 
 חתן רבי יהושע אשר מפאריסוב. -רבי משה אליקום בריעה מזעליחוב ב"ר יצחק שלמה

 )תרפ"ז(רבי יששכר דב ב"ר יהושע מבעלז 
 )תרס"ה(מנדל מלינסק מנחם י אברהם חיים הורוויץ ב"ר רב –

 )תרע"ב(רבי יהוסף מקוסון ב' בני שלשים ב"ר צבי מטלוסט 
 )תי"ג(רבי משה ב"ר שכנא מזאלקווא 

 )תקל"ח(מנחת אהרן  -רבי אהרן קאצינעלענבאגען ר"מ בבריסק
 )תר"ב(תל' רצ"ה מזידיטשוב  -רבי אברהם ריינמאן אב"ד נאראל ב"ר יעקב

 )תר"צ(ברנוביץ -בי משה ב"ר יעקב לייב מידנר מסלוניםר
 )תקכ"ד(רבי גדליה ב"ר בנימין זאב מזאלקווא  –

 )תס"ז(סם חיים  –רבי חיים עשאל מסאלאניקי ב"ר בנימין 
 )תקט"ז(רבי אריה לייב בלאך מחכמי וילנא 

 )תקפ"ו(רבי אהרן טננבוים אב"ד זאקראטשין ב"ר יהודה לייב אב"ד ריטשעוועל 
 )תרי"ד(שו"ת ברכת יוסף  -בי יוסף לאנדא אב"ד יאסיר

 )תרכ"ה(תוספת חיים  –רבי חיים יוסף אב"ד פיסטין 
 )תרס"ג(רבי דוד ממאקרוב ב"ר יעקב יצחק 

 )תרס"ח(משכנות לאביר יעקב  –רבי הלל משה מעשיל געל בשטיין ב"ר צבי הירש 

 )תרע"ד(רבי ישכר בער גרויבארט אב"ד בענדין ב"ר בנימין 
 )תש"י(ל ערבי גדלי' משה ב"ר שלמה מזויה

 )תקפ"ח(רבי יצחק יואל ב"ר גדליה מליניץ  –
 )תקפ"ח(רבי יצחק יואל מליניץ  )תקס"ט(רבי אברהם בן רבי אליהו מוילנא י"א שנפ' כ"ה כסלו 

 )תש"י( מבעלזארבי מרדכי מבילגוריי ב"ר יששכר דב  )תקצ"ט(תלי מליז'ענסק ב"ר אלעזר רבי נפ
 )תקס"ד(פאל ב"ר יקותיאל זיסקינד הכהן מהמבורג ב' תורת יקותיאל ועוד רבי ר –

 )שצ"ח(גיס הרמ"א  -ר יצחק אברהם רבי שלמה חריף אב"ד לבוב ב"
 )תרע"ט(רבי צבי ריינמאן אב"ד קרעטשיניף ב"ר יצחק משולם 

 )תרפ"ד(לאל טייטלבוים אב"ד טעטש רבי משה ב"ר אליהו בצ
 )תרפ"ט(שאווא ופאפא רבי שמואל גאטליב אב"ד טאלט

 )תרצ"א( רבי אריה לייבוש מרדכי ב"ר משה משינאווא
 )תש"א(נעקה"ש רבי דוד ב"ר שלום יוסף פרידמן מפלויישט  –

 )תנ"ז(שרביט הזהב \מקלט\עיר דוד -רבי דוד ב"ר ארי' לייב מלידא מגנצא ואמסטרדם
 תלמיד הגר"א.  -ראל איסר מוילנאשרבי י )תע"ג(רבי אהרן אב"ד וועסטהויבין בעלזאס ב"ר משה מלבוב 

 )תקע"ו(רבי אריה לייב בערלינער ב"ר שאול אב"ד פפד"א 
 )תקפ"ו(מראה הגדול, מראה עיניים  –רבי רפאל אשכנזי מאיזמיר 

 )תרכ"ב(חתן החת"ס ואבי החתן סופר  -רבי דוד צבי עהרנפעלד מפרשבורג
 ()תרנ"ארבי אברהם יוזפא לערמאן אב"ד וויסקוט ב"ר אליהו 

 )תרע"ה(ואר ב"ר דוד אב"ד טאקייא רבי יעקב שיק מנאדאדו
 )תשנ"ז(רבי שמואל הלוי אשלג ב"ר ברוך שלום  )תש"א(י"ד ב"ר שלום יוסף מבוהוש רבי דוד מפלויישט ה

 )תשנ"ט(רבי יעקב ב"ר דוד יצחק לייזר מאנטוורפן מפשוורסק 
 )ה' כ"ד(רבי יונה החסיד ב"ר אברהם מגירונדה ב' שערי תשובה ועוד  –

המגיד מבארדיטשוב ב"ר אברהם  -רבי אליעזר ליבר הגדול )תמ"ז(נחלת בנימין  -רבי זאב וואלף אב"ד סלוצק
 )תרכ"ב(תל' החת"ס, מנחת עני  -רבי ישכר בער אב"ד מיקולאש ב"ר סיני  )תקל"א(אשכנזי 
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 ' כ"ג חשווןאיום 
 
 
 
 
 

 ' כ"ד חשווןביום 

 
 

 ' כ"ה חשווןגיום 
 
 

 ' כ"ו חשווןדיום 
 
 
 
 
 

 כ"ז חשוון ה'יום 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ' כ"ח חשווןויום 

דינים ליורה דעה, ספרו היחידי שרבינו 
זכה עוד לראותו בחיים חיותו עולה על 
שלחן מלכים, מאן מלכי רבנן, ספר שכולו 
עמל, בסגנון ממצה ובשיטת לימוד 
דקדקנית ומפרכת. ספרו זה של רבינו 
הוכר כספר יסוד, וכמה רבנים אף נמנעו 
מליתן היתר הוראה למי שלא היה בקי 
בספרו של רבינו, הספר גם נדפס 
במהדורות רבות וסמוכות, בודאי עקב 

 חשיבותו ונחיצותו לרבים.
החל בחיבור ספרו זה בחו"ל ואף  רבינו

רבי לוי נטל הסכמתו של הגאון הקדוש 
 'המשך בעמ' דעוד בשנת תקס"ח  יצחק מבארדיטשוב

עם חתנו  זיע"א מרן מוהרמ"מ
ר הורונציק הגה"צ  רבי חיים אליעז

 זצוק"ל

רם עלותו לארץ ישראל, הרה"ק מבארדיטשוב היה גם שאר בשרו של רבינו ט
ואף כמבואר בהקדמתו להסכמה, וכך כותב הגה"ק מבארדיטשוב בהסכמתו: 

שאין דרכי ליתן הסכמה על ספרים חדשים הנוגעים להלכה פסוקה, אך אוקי 
שם גברא אחזקתיה, כי הוא חריף ובקי בחדרי תורה כחד מן קמאי, וכל מעשיו ל

שמים, וצלל במים אדירים לירד לעמוקה של הלכה, ע"כ אמרתי כל מן דין 
 סמוכי לנא, לאדפוסי אידרא לחלקם ביעקב ולהפיצם בישראל.

תקע"ב, וכאן נטל  -סיומו של הספר היה בארץ ישראל בשנת תקע"א  אמנם
זצוקללה"ה, שהיה הרה"ק רבי אריה ליב מוואלטשיסק רבינו הסכמתו של 

את רבינו מאד, ואף נקבר אתו יחד באותה מערה, וכך הוא  מוקיר ומחבב
אמת מארץ תצמח צדיק, כותב בהסכמתו שניתנה בשנת תקע"א בחודש שבט: 

אשר אוותה נפשו לשכון כבוד   - - -ה"ה כבוד ידיד ה' ואהבת נפשי חי רוחי 
בארצנו, והוא מאנשי שלומינו מעומק האהבה, מאז הכרתיו בכל מיני כינויי 

וכעת הפליא לעשות, להיות כביר מצאה ידו לברר וללבן  - - -יבבתיו חיבה ח
והיה ה' אתו והצליח ועשה פרי, ותהי גמר מעשהו בקרב  - - -דברי רז"ל 

והגם שאין דרכי בכאן ליתן הסכמות על ספרים מחדש באו, עכ"ז  - - -הארץ 
י, לאהבת האהוב וחביב ונצמד בקירות לבי, כבוד הרב הגדול והמפורסם נ"

באתי בשמחה רבה על החתום, ומה' אשאלה יפוצו מעיינותיו חוצה, שימחו 
 השמים ותגל הארץ, וארצינו תתן יבולה מפרי הארץ, ששון ושמחה יצא בה.

לארץ שלח רבינו את ספרו לתלמידו החביב רבי אריה מרגליות זצ"ל,  לחוץ

ל עירו וכנראה הוסכם ביניהם להדפיסו בדפוס המשובח דק"ק מאהלוב עירו ש
" זי"ע אמנם טרם הביאו רבי אריה לייב באר מים חייםשל הרה"ק בעל "

ביום ד' כסלו הרה"ק מאפטא בעל "אוהב ישראל" לדפוס נטל את הסכמת 
שנת תקע"א לפ"ק, שאף שלא ראה את רבינו מעולם, רבה היתה השתוקקותו 

בים מי האיר ממזרח צדק, נודע בשער בת רלראותו, וכך הוא כותב בהסכמתו: 
בישראל גדול שמו כשמן תורק, מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק, עילת 
תהית גולת כותרת, ה"ה כבוד הרב הגאון המובהק, בקי בחדרי תורה נ"י פטיש 
הימיני עמד החזק, המשובח והמפואר  כבוד קדושת שמו מה"ו דוד שלמה נ"י 

בודה בארה"ק שהיה אב"ד דק"ק סאראקא, ועתה זכה לישב על התורה ועל הע
תובב"א. ואמת היה הדבר אשר שמעתי בארצי על אודותיו ועל חכמתו אשר 
נתן אלקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורוחב לב נכון בים התלמוד 
ופוסקים, ומחדדין שמעתתיה טפי, חידודיה קודים לליבונה ולברר שמעתתא 

תי ראיתי את אליבא דהילכתא.    ומה נכבד היה בהגלות נגלות לעיני ומצא
שאהבת נפשי פה להשתעשע עמו באהבים ואילת חן ]כן[, אך דודי מני נסע 
ואינו דומה שמיעה לראיה, איברא אי לא חזינא ארי' חזינא מרבעתיה דידיה 

 פיתוחי קודש כו'.  
א"כ משנה ענין העובדה שמביא רבי יוסף פרגר שו"ב דבריסק ומקבלת 

שאקוב זצוק"ל בעל המחבר בית בכתביו, ששמע מהרב ר' אהרון אב"ר אט
אהרן על מסכת אבות, ששמע מהרב גדליה אהרן אב"ד ליניץ, נכדו של בעל 
תשואות חן הרה"ק רבי גדליה מיניץ זצוק"ל, אשר לאחר הדפסת הספר, בא 
הרב דוואלטישסק שכיהן אז שם לאחר שהרה"ק רבי אריה ליב נסע לארץ 

בשמן ספר עמק השידים, ישראל, עם השגות על ספרו של רבינו, וקראן 
והביאו לרבו בעל  "האוהב ישראל" מאפטא ליטול הסכמתו. הרבי החריש 
וסגר את הספר, והרב המחבר יצא בהנחה שכשרבו יתפנה יעיין בספר ויתן 
הסכמתו. לאחר זמן בואו שוב אל הקודש, קרא אליו רבו: אתם עשיתם 

יהו, הניחו לזקן עם השגות על הרב דסראקא, מעידני עליו שהיה לו גילוי אל
"שגיאותיו". כאמור הרה"ק מאפטא מעולם לא התראה פנים אל פנים עם 
רבינו, למרות זאת ידעו היטב, ואין כל פלא בדבר כשאליהו זכור לטוב מהלך 

 ביניהם.
מכן בעת הביאו את הספר לדפוס בק"ק מאהלוב, נטל רבי אריה ליב לאחר 

הן הוא כותב בהסכמתו :  הסכמה מאת הרה"ק בעל באר מים חיים, וכך
הבהיק והאיר נגד עיני ספר נפלא יקר הערך, מופז ונחמד למראה בעיני בעלי 
שכל, אשר הועלה ואשר הובא מארץ הקדושה תובב"א, והאיר מפני המזרח אור 

 - - -תורה של כבוד הרב הגאון הנשר הגדול בוצינא דנהורא תפארת ישראל 
ס המשובח דפה קהלתנו ק"ק מאהלוב, ובבוא עם הספר הלז להעלותו על הדפו

דברי האורים  - - -קריתי בו שתים ושלוש דלתות, וראיתי שדברי הספר המה 
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 750-097-3992להארות הערות וכל ענין ניתן לשלוח לפקס המערכת: 

 

ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם 
)דברים יא,  בשבתך כו' ובלכתך בדרך

  יט(
קשה דהוה ליה למימר בשכבם 
ובלכתם ויש לומר דהכי 
קאמר,שתרגיל בניך בלימוד, עד שלא 

למדו משום מורא שיהיה להם י
עבורך, אלא תרגילם בטבעם עד 
 שאפילו בלכתך בדרך ילמדו, ודו"ק.

 )ערבי נחל(
 

 חינוך הבנים כתפילין ומזוזה
אבד"ק מפ"ק ש"ב הגה"צ שמעתי 
זצלל"ה בשם אביו הגה"ק  בילגורייא

זי"ע,  מהרי"ד מבעלזאכ"ק אדמו"ר 
 דפרשת קריאת שמע כתיב קודם

וקשרתם לאות על " )דברים יא , יח(
ידכם והיו לטוטפות בין עיניכם", 

"ולמדתם אותם את  )שם יט( ואח"כ
 בניכם" שהוא חינוך הבנים ומסיים

"וכתבתם על מזוזות ביתך",  )שם כ(
נמצא ד"ולמדתם" שהוא חינוך הבנים 
כתיב בין "וקשרתם" שהוא תפילין 

על כך שצריך להורות ובין מזוזה, 
היה הכל להקפיד על חינוך הבנים שי

כמו שקיבל משה רבינו מהר סיני 
דוגמת מצות תפילין ומזוזה שדיניהם 
הם הלכה למעשה מסיני, ואסור לזוז 

)כ"ק אדמו"ר  מהם כחוט השערה.
  דברי נפתלי( -מטשאקאווא שליט"א

 
 כוח הרצון והתפילה

"העמק שאלה" יצא לאור, כשהספר 
 הנצי"ב מוואלוז'יןסיפר מחברו הגאון 

 רו ואמר:זצ"ל את סיפו
בהיותי ילד קטן התקשיתי מאוד 
בלימודי, לא קלטתי כראוי את הנלמד 

 ולא הבנתי את הדברים.
ב'חיידער' התייאש מלקדמני המלמד 

בלימוד, והציע להורי ללמדני מלאכה, 
אולם אני סירבתי ולא רציתי לצאת 
לעבודה, שוב ושוב חזרתי ללמוד 

 מתוך ניסיון להצליח, אך נכשלתי...
ילות, שמעתי את אבי אומר הל באחד

לאימי: "תלמיד שלמד חמש שנים 
ולא ראה ברכה בלימודו, שוב אינו 

נפתלי שלנו לא  – )חולין כד.( רואה"
יצלח ללימוד התורה, לא שייך לנסות 
ולהשאירו שנה נוספת ב'חיידר', מוטב 

 שיהיה עוזר לבעל מלאכה".
את הדיבורים הללו, נחרדתי בשמעי 

תי בבכי מר, לא עד עמקי נפשי ופרצ
רציתי בשום אופן להיות לבעל 
מלאכה, בכל ליבי חפצתי ללמוד 
תורה, בבוקר התחננתי על נפשי לפני 
הורי שיעשו עני ניסיון נוסף ואמרתי 
להוריי היקרים: "אשאר שנה נוספת 
ב'חיידר', ואם לאחריה לא אדע, אהיה 

הטילו ספק  הורייעוזר לבעל מלאכה", 
ת גודל בהצלחתי, אך בראותם א

 חשקי לתורה, הסכימו...
אל ה'חיידר' שם אימצתי את חזרתי 

כל כוחות נפשי ללמוד תורה, שעות 
רבות הייתי יושב וחוזר על לימודי תוך 
תפילה להשי"ת שיאיר את עיניי 

  חינוך הבניםחינוך הבנים
 הדרכות אמרות צדיקים, הנהגות

 (ב)י בענין חינוך הבנים בדותועו

המאירים ומתנוצצים לכל עבר ופינה, ותומים   
שמתמם דבריו בפסקי הלכות, ודוד בכל דרכיו 
משכיל, וה' עמו לאסוקי שמעתתא אליבא 

וגם אני איזיל ואשתבח בעירי  - - -דהילכתא  
לחזק ידי המביא לבית הדפוס שעל ידי מעשי 

 אצבעותיו יזרח אור הבהיר.
השגות רבינו וביאוריו לשו"ע או"ח ויו"ד  גם

שרבינו כתבן בגליון השו"ע שלו, קנו שביתה 
בתוך השו"ע הנדפסים ושמעתתיה מבדרן בפומן 
כל יומא, וכל ספרי ההלכה שנדפסו אחריו 

רן הם מביאים ודנים בדברי רבינו. ואף שעיק
הגהות לנושאי כלי השו"ע, נובעות מאמרותיו 
הקצרות נפק"מ רבות להלכה, וכמובא גם 
במשנה ברורה פעמים רבות דברי רבינו 
בהכרעותיו להלכה. רבינו הכין הגהותיו על 
שו"ע או"ח עד סימן קמ"ט לספר שלם כדי 
לשולחו לתלמידו רבי אריה לייב, ונתכנו על שם 

לבושי ם עולם "ספרו של רבינו שקנה לו ש
", אמנם הספר נדפס רק בשנת תקע"ח. שרד

והחלק השני של הגהותיו של רבינו לאו"ח נדפס 
בזיטומיר בשנת תרי"ד עם הקדמתו של הגאון ר' 
שמואל העליר זצ"ל רבה של צפת, וספר זה 
השלימו רבינו בארץ ישראל כמבואר בדבריו 
בסימן תרס"ג בענין סדר ההושענות. לאחר מכן 

גם הגהותיו של רבינו לשו"ע יו"ד בתוך נדפסו 
כמה מדפוסי השו"ע, ולאחר מכן נדפסו גם 

 ההגהות לחו"מ.
 

 רבותיו הק'
המגיד של רבינו בנגלה ובנסתר היו,  מרבותיו

הק' ממעזריטש זי"ע, הרה"ק רבי משולם פייביש 
זצוקללה"ה אשר רבינו מביאו מזאברי'ז 

בהגהותיו לשו"ע או"ח סימן קס"ח, ובספרו 
בושי שרד חלק חידושי דינים ליו"ד אות צ"ד ל

ס"ק כ"ו. בעל שם הגדולים החדש מביא בערכו 
הרה"ק רבי זאב וואלף שהיה תלמידו של 

זצוקללה"ה, הוא מציין זאת  מטשארניאוסטרא
גם בערכו של הרה"ק מטשארניאוסטרא. יש 

הרה"ק רבי אומרים שהיה גם מתלמידיו של 
ל תפארת זצוקללה"ה בע עוזיאל מרוטשוואל

עוזיאל. בערבי נחל יש משמעות שהיה 
המגיד מתלמידיו או תלמידי תלמידיו של 

  בגו צדיקיאבגו צדיקיא

 'המשך מעמ' ג

  

הרה"ק רבי יחיאל מיכל זצוקלל"ה, שכן  מזלאטשוב
רבינו מביאו בפרשת בהר דרוש א' בלשון, וכזה האמר 
המגיד זצוקללה"ה בביאור הפסוק אנכי עומד בין ה' 

רה וביניכם, ומובא בספר באור ושמש שמימרא זו אמ
 הרה"ק הרי"מ מזאלטשוב, וכמצוין במקומו.

היא העובדה, שבעת כהנו כרב בסראקא, הניעוהו ידועה 
למדני עירו מלנסוע לרבו הקדוש מז'אבריז' בטענה 
שהוא למדן יותר ממנו. לימים נזדמן הרה"ק לשם, ובאו 
למדני העיר לתהות על גודל למדנותו ושאלוהו שש 

את שאלותיהם, קושיות חמורות בש"ס. הרבי שמע 
שאינו  –והשיבם שיש לו תשובה אחת על כל השאלות 

יודע, נכנס אליו רבינו והתאונן לפניו שגם עד עכשיו 
סבל מהם רבות ועתה נתן להם עוד פתחון פה. והשיבו 
הרה"ק מז'אברי'ז, מעולם עמלתי שלא אראה למדן, 

 וכעת ברגע אחד אתה רוצה שאאבד את עולמי. 
הרב רבי פיייביש בסראקא, והיה בפעם אחת היה  ומ"מ

שאלה על המקוה, והיה נוגע לעיקר דאורייתא, ואמר 
רבינו שישאלו לרבו וגם רבינו הלך לשאלו, והוכרח 
 הרה"ק להגיד להם סברתו להיתר ולהראותם עוצם כחו.

בכל שנות רבנותו הכיר וידע חסרונות הדור  רבינו
נגעו ובעיותיו, וצער השכינה וגלותה, וגלות ישראל, 

מאד ללבו של רבינו, וכמו שכותב רבינו במגילת 
סתרים )עמוד מ"ז( בעת דברו על גלות השכינה, וז"ל: 
ועל זאת ידוו כל הדווים, וכל איש אשר נגע בלבו יראת 
ה' ידקר חרב בלבו וכו'. ואמנם הרבה רבינו בדרושתיו 
באו לאחר מכן בספרו ערבי נחל, וכך אנו מוצאים אותו 

תריע קשות על ירידת כבוד הדיינם ודיני בפרשת יתרו מ
התורה בעיני העם, וביזוי כבודם, ע"י העשירים הנגידים 
המחשבים בלבם דכל דיני התורה אינם אלא אומדן 
דעת. וכן בדרוש לשבת תשובה ולפרשת וילך מוכיח 
רבינו את אותם ההולכים לערכאות,. וכן על חילול 

בכמה  שבת ואי נתינת הצדקה מתריע רבינו קשות
מדרשותיו. וכן על התפילה בבית והזכרת השמות בלא 
כוונה והדיבור בביהכ"נ. גם על נגע הגאוה שמצא 
בקהילה אחת הוכיחם רבינו במתיקות אמריו ובתוכחה 

 מסותרת. 
 

 הסתלקותו
כמה שש שנות ישיבה בארץ, בהם השלים רבינו  לאחר

את ספריו וכתביו וכאמור לעיל, נסתלק רבינו לישיבה 
חשוון תקע"ד ונטמן במערה  –מעלה ביום כ"ב מר  של

שבה נקבר לפני זה בשנת תקע"ג הרה"ק רבי אריה ליב 
אב"ד דוואלטאשיסק זצוקללה"ה, לאחר מכן נטמן שם 
אף הרה"ק רבי אברהם דוב מאווריטש זצוקללה"ה בעל 

נלקט ע"פ הקדמת הספה"ק חלק ) המחבר ספר בת עין.
 "ערבי נחל"(. מהדורה חדשה

 ו יגן עלינו ועל כל ישראלזכות

 

הקדוש  –בתורה, ואכן תפילתי נשאה פרי! 
ברוך הוא עזר לי, לפתע פתאום נפתח ראשי 

ובהירה את הסתום והבנתי בהבנה מופלאה 
כל אשר למדתי, עיני אורו בתורה וחשתי 

 במתיקותה, ומאז לא הפסקתי ללמוד.
הנצי"ב זצ"ל: אילו הסכמתי להצעת וסיים 

הורי להיות עוזר לבעל מלאכה ולא הייתי 
ממשיך ללמוד, הרי לאחר מאה ועשרים שנה 
כשהייתי בא לפני בי"ד של מעלה, היו מראים 

לים אותי לי את הספר "העמק שאלה" ושוא
האם אני מכיר את הספר הזה, הייתי בוודאי 
עונה שאינני מכירו כי הרי אני עם הארץ, היו 
אומרים לי בבי"ד של מעלה: ספר זה היה 
צריך להיכתב ע"י נפתלי צבי יהודה לייב 
ברלין, אתה היית צריך לחברו, מדוע לא 
עמלת בתורה, באיזה גיהנום של בושה הייתי 

 נידון אז.
סיתי עוד פעם נוספת ללמוד תורה, כשניעתה 

זכיתי לסייעתא דשמיא בהבנת התורה, 
והגעתי עד הלום להוציא לאור בחסדי השי"ת 
את ספרי העמק שאלה, הנה לאחר מאה 
ועשרים שנה כשאבוא לבי"ד של מעלה 
וישאלוני: למי הספר הזה, אוכל לענות בעזרת 
ה' בוודאות: אני חיברתיו, ומה גדולה תהא אז 

 )המתמידים( ע"כ שמחתי.
 

 הקדשת זמן לילדים
קדושה מוטלת על ההורים להקדיש זמן חובה 

עבור ילדיהם והמחשבה עליהם ועל חינוכם 
צריכה למלאות כל חלל במחשבתם, כיון שכל 
פעולה עם הילדים, וכל שיחה עמהם בדרכי 
נועם בבית ומחוצה לו, הן נדבך בבנין חינוכם, 

ובעבודתם ואף אם ההורים עסוקים בעסקיהם 
, צריכים הם למצוא זמן עבור ילדיהם, כי 
הניסיון מראה שאדישות ההורים לילדיהם 
הניבו תוצאות שליליות, והילדים הרגישו 
עצמם מוזנחים ללא תשומת לב מצד הוריהם, 
ועשו את כל מה שעלה ברוחם לעשות, והזמן 
המיוחד להקדיש להם הוא גם בשב"ק בעת 

לחן בסעודות שכולם מסובים יחד סביב השו
השבת, שאז ישנה הזדמנות פז לשוחח עם 
ילדיהם בעניני תורה ויראת שמים, וכן לבחון 
 אותם על החומר שלמדו בת"ת במשך השבוע

תוך התרוממות רוח  )ע"י דפי הקשר של הת"ת(
שבתית, ובכך יזכו הם לבית יציב המבוסס על 
תורה ויראה ויקויים בהם: "וכל בניך לימודי ה' 

ע"פ ג' "תורה  -)חינוך הבנים  בניך". ורב שלום
 ואמונה(

 
 כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו
 אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט

 יח, יט(בראשית )
 יש להבין מה באה המלה "אחריו" ללמדנו.
ונראה לפרש, הנה בדרך כלל הורים מוכיחים 

בדרך הישרה, אך לא כל  בניהם ללכת את
מפני  ,התוכחה. מהי הסיבה ילהפעם מוע

מידה  ומרגישה באיזה שנפש הילד מבינה
אם הילד  התוכחה היא כנה ויוצאת מהלב.

 רואה שאביו דורש ממנו דבר שהוא בעצמו
אז התוכחה אינה מוצאת אוזן  אינו זהיר בו,

הילד מרגיש שהדברים אינם  קשבת, כי
נפשית. אך אם  כנות יוצאים מהלב, והם חסרי

בקפדנות את  ה שאביו שומר ועושההילד רוא
 כל מה שהוא דורש ממנו, אז הוא מתייחס

זהו , לתוכחה ברצינות והדברים נכנסים ללבו
 הנני אוהב אותו, "על -שאמר ה' "כי ידעתיו" 

על  -בניו ואת ביתו אחריו"  אשר יצוה את
מהם את מה שהוא עצמו שומר  שהוא דורש

ו דרך "ושמר התוצאה היא ומקיים, ועל ידי כך
 (כרם הצבי) ה' לעשות צדקה ומשפט".

 

 לעילוי נשמת
מרדכי בת ר'  פערל

 ע"ה דוב הכהן
נפטרה כ"ב חשוון 

 תשכ"ד
 ת . נ . צ . ב . ה .

 

 לעילוי נשמת
 יהודה אריה לאוןר' 

 ז"ל משהבן ר' 
נלב"ע כ"ד מרחשון 

 תש"ס
 ת . נ . צ . ב . ה .

 

מאנשיו של אברהם אני, ממילא לא שייך כלל שאגמור מכיון ש
תפילתי בחטיפה, באשר תחילה עלי לעשות הכנה ראויה ולכוין לבי 

 )פאר ישראל בשם האמרי אמת(היטב בתפילה. 
 

 ורבקה יוצאת וכדה על שכמה )כד , מה( 
וקשה הרי רבקה היתה אז רק בת ג' שנים, והאיך היתה יכולה לשאת 

כד, והתירוץ בזה דלא כתוב בתורה וכד על על שכמה משא כבד כ
שכמה שמשמעו הוא כד גדול אלא כדה כתבי היינו כד כזה שיהיה 

)אוהב שלום, מתאים אליה לפי גדלה וכוחה ובאמת היה זה כד קטן. 
 הרה"ק רבי שלום מקאמינקא זי"ע(

 

 ויען לבן ובתואל מה' יצא הדבר )כד, נ(
רמז על זיווגם של ל מכאן רמז דקשרי שידוכין נקרא ווארט

אבות שנאמר בהם מה' יצא הדבר ודבר הוא מלשון דיבור 
דבי רבי תנא על דבר וגו' על  )סנהדרין מא.(כדאמרינן  בגמרא 

 )רבי שמחה בונם ליברמן זצ"ל, פאר השמחה( עסקי דיבור.
 

 ומגדנות נתן לאחיה ולאמה )כד, נג(
א וברש"י שהביא עמו מיני פירות של ארץ, לכאורה קשה ה

שאין מוציאין פירות מארץ ישראל לחוצה )ב"ב צ:( קיימא לן 
לארץ, ואיך הוציא אליעזר פירות לבית בתואל ולבן, ואמר כי 
באמת לקח עמו אליעזר מעט פירות צידה לדרך שיספיקו לו 
עד לגבול ארץ ישראל, אולם כיון שקפצה לו הארץ ממילא 

לאכול. נשארו אצלו הפירות הללו ואותם הפירות נתן להם 
 )אמרי אמת, ליקוטי יהודה(

 
  )כד , סה(  ותקח הצעיף ותתכס

רבקה ראתה מידת הדין והגבורה של פחד יצחק, יש לומר ש
" ראשי תיבות צעיףוכיסתה על הדינים הללו באותיות של "

רנסה, שטרדת הפרנסה הינן המלצה 'פריכים 'צשראל 'ימך 'ע
מפרעמישלאן )הרה"ק רבי מאיר . על כל המקטריגים והדינים

 זי"ע(
 

 ויבאה יצחק האוהלה שרה אמו )כד , סז( 
יתכן לפרש גם לפי פשוטו שנזדמן שם דיוקנה של שרה ממש 

על הפסוק ישמח ישראל  (:)ריטפנחס  בזוה"קעפ"י מה שאי' 
בעושיו כו' כי הקב"ה מביא אב ואם מעולם הבא לראות 

)שפת . וינחם אחר אמובשמחת בניהם אם הם צדיקים לכן 
 מת( א
 

 המשך מעמ' ב' -תורת אמת

  

 לעילוי נשמת
 ז"ל צביבן  אברהם דבהרה"ח 

 חשון תשל"ח-נלב"ע כ"ו מר
 ת . נ . צ . ב .  ה .

הונצח ע"י בנו ידידינו היקר, 
  אנ"ש חשובימ

 – הי"ו צבי נידערמאן "רהר
 ארה"ב – וויליאמסבורג

 

 מוקדש
להצלחת ידידינו 

 היקר והנעלה
חוה בן  יהושערבי 

 הי"ולאה 
לברכה והצלחה בכל 

 העניינים
 

 ברכת מזל טוב
הננו לברך להאי גברא רבא האברך 

 , וממשכימי קוםהחשוב והנעלה
 שליט"א שמעון קזוקיןהרה"ח ר' 

 לרגל שמחת הכנס בנו היקר 
 לעול תומ"צ נ"י למשה מיכאכמר 

יה"ר שיזכה לרוב נחת ושובע 
 שמחות וכט"ס

 -בשם אברכי כולל נץ "תורת שנ"נ"
 לעלוב

 

 ברכת מזל טוב מעומק לבי
 הנני לברכך גיסי היקר, יניק וחכים, עדיך לגדולות, כלי מחזיק ברכה

 ני"ו  אליהו שינהכמר 
 הכנסך לעול תורה ומצוות שמחת לרגל

ול על פלגי מים והיה כעץ שת אליך יה"ר שיתקיים בך הכתוב וזאת ברכתי
וכל אשר יעשה יצליח לתפארת הוריך  יבולועלהו לא  יתן בעתו אשר פריו

 גיסך יוסף -מברך באהבה ושמחה החשובים.
 

 כוס תנחומים
הננו משתתפים בצער מות האיש היקר 
 הנחמד ונעים, ממשתתפי הכולל תהילים

 ז"ל שלמה עשורר' 
גליון זה מוקדש לעילוי נשמתו ויה"ר  

שלא יהיה עוד צער למשפ' ובנחמת ציון 
 וירושלים תנוחמו בב"א

 

 כוס תנחומים
 ר כסא דנחמתא לידידינו היקר והנעלהלשגהננו 

 הי"ו דושינסקי פסח משה ה"ח הר
החשוב, אשר תורה עבודה וגמ"ח היתה על פטירת אביו היקר ו

 כל מגמתו בימי חייו במסי"נ 
 ז"ל יעקב מנחםהרה"ח ר' 

המקום ינחם אתכם בתוך ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה 
 ובנחמת ציון וירושלים תנוחמו בב"א עוד

 


