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חיי שרה

לא להאמין לאנשים ולסיפורים
מורנו הרב שליט"א
בס"ד ,פרשת חיי שרה תשע"ה
כתוב בתורה בפרשת השבוע על אברהם אבינו שביקש מעבדו אליעזר,
לקחת אשה ליצחק מארץ מולדתו ולא מארץ ישראל .והוא השביע את אליעזר
לקיים הדבר ולא האמין לו ולהבטחתו אלא אך ורק ע"י שבועה .וכך מפורש
יעך ַבה' ֱאל ֵֹהי ַהש ַמיִּ ם וֵ אל ֵֹהי הא ֶרץ ֲא ֶשר ל ֹא ִּת ַקח ִּאשה לִּ ְבנִּ י
בפסוק" :וְ ַא ְש ִּב ֲ
ִּמ ְבנוֹ ת ַה ְכנַ ֲענִּ י ֲא ֶשר אנ ִֹּכי יוֹ ֵשב ְב ִּק ְרבו" ואליעזר עשה כן ,כמו שמפורש
בפסוק" :וַ ִּיש ַבע לוֹ ַעל ַהדבר ַה ֶזה".
ויש לשאול ולהבין ,וכי אליעזר עבד אברהם חשוד לשקר?! והרי אליעזר היה
גדול בתורה ויראה! והיה דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים (יומא כח !):והוא
שקול כנגד כל תלמידיו של אברהם אבינו עליו השלום (נדרים לב !).והיה אחד
מתשעה צדיקים שלא מתו ,ונכנס חי לגן עדן (מסכת דרך ארץ זוטא פרק א)!
והיה שומר בשער הציון הקדוש במערת המכפלה אצל אברהם אבינו (ב"ב נח!).
נו עם כזה מוניטין יש מה לחשוש?! ברור שלא! אז למה הוצרך אברהם אבינו
להשביעו בנקיטת חפץ  -ברית קודש?
ולמדים מכאן יסוד נפלא!
בעל אמונה בה' יתברך לא מאמין לאנשים ונזהר מאד לבדוק ולהשגיח היטב
בכל מעשיהם כדי להגיע לשלמות מעשית ממש בעשייה שלהם .אמונה צריך
בתורה ,במצוות ,בה' יתברך כל רגע ורגע בשמחה ואהבה! אבל באנשים ,יש
להיזהר מאד ולהיות תמיד בבחינת "כבדהו וחשדהו" ,ובזה יכול להיות בטוח
שלא תצא תקלה לעולם.
לכן השביע אברהם אבינו את עבדו אליעזר ,להפחידו ולזרזו לעשות בדיוק
נמרץ את התפקיד המוטל עליו ,כי כאמור ,אפילו איש גדול כאליעזר צריך
שבועה!
ויש בזה גם סברא ,מי שמאמין לאנשים ,לסיפורים ,להבטחות ,זה פוגע
בכבוד שמים! כי הוא סומך ומתלהב מבני אדם ולא רואים עליו התלהבות
מהמצוות ,מהתורה ,מההלכה .אבל כאשר אותו אדם באמת ירא שמים
ומאמינים לו אך ורק בגלל היראת שמים והאמת שבתוכו ,ולא בגלל סיפורים
ששונים ,הרי זה "כבוד שמים" כי סומכים עליו בגלל המצוות ,התורה והיראה
שבקרבו .כמו רב ספרא שהיו פיו ולבו שוין ,ועליו נאמר "ודובר אמת בלבבו"
(מכות כד ).וכולם האמינו לו.
ומסופר בגמרא (כתובות פה ).על האמורא רבא שהיה נשוי לביתו של רב
חסדא ,והיה סומך על דבריה בעדות לחייב שבועה ולא על רב פפא! ולמה? כי
את אשתו מכיר ויודע שמדייקת מאד במה שרואה ,אבל את רב פפא לא מכירו
אישית כיצד מדייק ומעיד ,לכן לא סומך עליו .ע"ש .והדברים נוראים ומפחידים!

מרכבה לשכינה

וכאן לומדים כמה חמור איסור קבלת לשון הרע ,כי גם מי שאומר ראיתי
ושמעתי וגם כשהדברים מוקלטים ,אסור ואי אפשר להאמין! כי לדעת בדיוק
מה התכווין ועד כמה הוא מדייק ,זה עבודה גדולה! ובעל אמונה לא מאמין
לאנשים ולא מקבל כלום ,והכל אצלו בבחינת "עורבא פרח" (ביצה כא.).
ובזה מובן למה רצה אברהם אבינו אשה מארץ מולדתו ,כי אי אפשר להתחבר
אלא למי שיש בו מידות טובות ודרך ארץ .ואלה היו משפחה של אברהם אבינו,
וניתן להאמין להם ולסמוך על דבריהם .וזה בעצם מה שרואים ברבקה ,שעושה
חסד עם העבד ועם עשרה גמלים הדורשים מים רבים ,ויש לה סבלנות לעשות
חסד .ויש כאן שלושה סימנים של זרעו של אברהם ,רחמנים ,ביישנים וגומלי
חסדים (יבמות עט ).וראויה היא להיות כלה לאברהם ,אשת יצחק אבינו ע"ה.
וזה הביאור הנכון בדברי רבינו נחמן זיע"א (ליקוטי מוהר"ן ח"א סימן נו אות
ג) "אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה גם שם מלובש השם יתברך" כלומר
כל מה שרואים ושומעים ומבטיחים זה לא אמת ,יש כאן הסתרה בבחינת האדם
יראה לעיניים וה' יראה ללבב (שמואל א .טז .ז ,).וצריך להתבונן תמיד מה רוצה
ה' יתברך הנמצא בהסתר שבהסתר .בעל אמונה ויראה נזהר מאד מלשון הרע
ומכף חובה ומסיפורים שונים ומשונים ,ובפרט סיפורים שהם נגד ההלכה
וההשקפה התורנית .ועל אחת כמה וכמה שלא להתנהג על פי הסיפורים.
ועיין בספר "רבינו" (דף קו) שאין להאמין לסיפורים .ובספר "הנהגות אהבת
ישראל" דף קצו .ע"ש .ועיין בגמרא ברכות (לג ):ובגמרא קידושין (מד ).שחששו
ופחדו בגלל שיתכן שלא מדייקים! וקל וחומר בדורות שלנו .ועל אחת כמה וכמה
כאשר אין הסיפורים והמעשיות מוסיפים עמל תורה ויראה ,אלא עושים חיים
קלים .וחבל.
כיצד מגיעים לדרגה כזאת? כאשר אדם עמל ויגע בתורה בדפי גמרא ובפרקי
משנה ורואה ומתלהב מעומק תורת ה' וחובתו להיות עבד ה' וזוכה לחכמה
בינה ודעת ונעשה חכם גדול ,או אז ,אי אפשר לבלבל אותו ולהשפיע עליו עם
כל מיני סיפורים ,רק סיפורים על גדולי ישראל של עמל תורה ,דקדוק במצוות,
זהירות בין אדם לחבירו ,שזה מביא אהבת התורה ויראת שמים .ושלום על
ישראל.
ופסוק מפורש בספר תהלים (פרק עח) "למען ידעו דור אחרון בנים יולדו,
יקומו ויספרו לבניהם" .ובמפרשים כתבו שבזה ישימו בטחונם בה' יתברך
תמיד .כלומר :סיפורים כאלו צריך לספר על גדולי ישראל ,סיפורים שמביאים
יראת שמים ,ולא ניסים שונים ומשונים שלא בטוח בכלל שקרו באמת.
וכמו סיפור השידוך של רבקה שהתורה הקדושה חזרה על דברי עבד אברהם
בגלל התוכן המוסרי של חסד שיש שם!
ה' יזכנו להדבק במעשיהם של גדולי האומה ,אמן.

לכבוד ולתפארת מעלת ידידנו ומכובדנו מר יונה בהרי הי"ו
על זכותו ברכישת מרכבה לשכינה יזכהו ה' לנחת שלוה שלום וכל טוב מכל יוצאי
חלציו במילוי כל המשאלות לעבודת ה' יתברך ,אמן
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'רק לחייך' גם אחרי אסון
הרב אליהו רבי
וַ ִּי ְהיו ַח ֵיי שרה ֵמאה שנה וְ ֶע ְש ִּרים שנה וְ ֶש ַבע שנִּ ים ְשנֵ י ַח ֵיי שרה
וַ תמת שרה ְב ִּק ְריַ ת ַא ְר ַבע ִּהוא ֶח ְברוֹ ן ְב ֶא ֶרץ ְכנ ַען וַ יבֹא ַא ְברהם ִּל ְספֹד
לְ שרה וְ לִּ ְבכֹתה (בראשית כג ,א-ב)
מהיכן בא? מהר המוריה ומתה שרה מאותו צער .לפיכך נסמכה עקידה
לויהיו חיי שרה (בראשית רבה חיי שרה פרשה נח ה).
כאשר שמעה שרה מהשטן שראה מרחוק זקן אחד שמעלה את בנו
למזבח ושוחט אותו כמעט ,מיד פרחה נשמתה .כלומר ,שעוד בטרם
שמעה את המילה 'כמעט' ,פרחה נשמתה ולא היה סיפק בידה לשמוע
את סיום המשפט של השטן.
וכאן נשאלת השאלה :והלא אברהם ויצחק היו באותו ניסיון לא כצופים
מן הצד אלא כחלק ממנו ממש .הם לא שמעו שמישהו שחט להם את
הילד ,הם פשוט הלכו לעשות זאת במו ידיהם .והם כן עמדו בניסיון.
ואילו שרה שרק שמעה על כך מרחוק ,לא יכלה להשלים עם דין שמים
ולקבל זאת באהבה?
ויותר מכך ,הלא לא מזמן למדנו על הפסוק "כל אשר תאמר אליך שרה
שמע בקולה" ,שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם ששרה גדולה ממנו
בנביאות והיא יודעת טוב יותר ממנו מה רצון ה' .מה שאומר ששרה
במידה מסויימת זכתה לדבקות בה' אפילו יותר מאברהם ,ואם כן מה
קרה כאן בעקידה שגרם לה להצטמרר עד כדי מוות? היה לה לומר
כדרכם של מאמינים "ה' נתן וה' לקח יהי שם ה' מבורך".
ויש על כך תירוץ מדהים בשם הרב שך זיע"א .אומר הרב שך :אמנם
לשרה היו כחות רוחניים גבוהים ביותר ,ואמנם היתה לה אמונה עד
דכדוכה של נפש .אולם רק אברהם ויצחק שעליהם נגזר הניסיון זכו
לקבל מה' יתברך כחות להתגבר על הניסיון הזה ,אבל שרה שלא לה
נועד הניסיון לא היתה בעלת הזכות העצומה לעמוד בו ,וממילא לא
נתנו לה הכחות הגדולים לעמוד בו.
כלומר ,אם קבלת ניסיון מה' ,קבלת גם את הכח לעמוד בו .אולם
אם לא קבלת ניסיון מה' ,לא קבלת גם את הכחות לעמוד בו.
ואבינו רוענו ,מורנו הרב חיים רבי שליט"א ,אמר לי שיש לו קושי גדול
על תירוץ זה .והקושי הוא בכך שלא יתכן לומר שמשמים זמנו לשרה
לשמוע על הניסיון ולא נתנו לה את הכחות להתמודד עם זה .וכי ניתן
לומר שלא רצו שהיא תשמע על כך ולפתע מבלי תיאום אלוקי היא
שמעה ונחרדה? ברור שלא! ואם כן ,שוב חוזרת השאלה ,אם רצה ה'
יתברך ששרה תשמע על כך ,איך לא נתן לה את הכחות העצומים
לעמוד באותה שמועה קשה?
ובדרכי ניסיתי לענות על שאלת גדול זו ,ונראה שמצאה תשובתי חן
בעיניו ואשתף אתכם בזכות זו .והתשובה כדלהלן:
כאשר הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יעמוד בניסיון או לפחות יוכל
לעמוד בו ,הוא מעניק לו כחות נפש וגוף גדולים בכדי לעשות זאת.
אולם כאשר הוא אינו רוצה להעמיד את האדם בניסיון ,אלא רוצה
בנפילתו מכל סיבה שתהיה ,לא רק שהוא לא מעניק לו את הכחות,
אלא יותר מזה הוא מזמן לו את הניסיון עד לפתח הבית בכדי שלא
יעמוד בו.
וכלפי מה הדברים אמורים?
זמנה של שרה הגיע להיפטר מן העולם בגיל מאה עשרים ושבע שנים
בדיוק ,עם עקידה ובלי עקידה הגיע זמנה לעלות לגן עדן העליון.
והחליט הקדוש ברוך הוא שעלייתה תהיה על ידי זה שתשמע על
'שחיטתו של בנה כמעט' .כלומר ,ששום דבר לא קורה בלי כוונה ,הכל
מכוון ומדוקדק עד חוט השערה .ורצה בורא העולם שנטילת נשמתה
של שרה תהיה באופן זה שתחרד משחיטתו של בנה ,וכך עשה.
כלומר ,שבשמים כביכול היה כתוב בספריה של שרה ,שבהיות והגיע
זמנה לעלות לישיבה של מעלה לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו ,לכן
ישלח אליה השטן שידבר בצורה שאינה מדוקדקת במיוחד ,ואז ישלח
אותה מעלה מעלה על ידי ניסיון זה.
בשמים היה כתוב" :אנחנו מעמידים בהוראתו הישירה של רבונו של
עולם את שרה בניסיון שהיא לא תוכל לעמוד בו ,וזאת משום שהגיע
זמנה להיפטר מן העולם".

מובן? זה לא משהו שקרה בלי כוונה ,זה לא משהו שלא הלך לפי
התוכניות של האלוקים .אלא להיפך! זה משהו שקרה על פי רצונו
תוכניתו ויושר דרכיו של הכול יכול!!!
ומה הדברים אומרים לגבינו? מה יש לנו לקחת לחיי היומיום מטרגדיית
רצון האלוקים הזו?
פשוט וקל!
ראשית ,בכל ניסיון שנידרש לעמוד בו ,נאמר לעצמנו לפני הניסיון
שאם זה ניסיון שהעמיד ה' אותנו בו ,הוא עושה זאת תוך כדי נתינת
כחות גדולים לעמוד באותו ניסיון.
ושנית ,אם חלילה וחס לא זכינו לעמוד באותו ניסיון ,לא הצליחה
לנו התוכנית הרוחנית או הגשמית .אנחנו לא נשברים ,לא מאבדים
תקוה ולא מתאכזבים .אנחנו יודעים שזה חלק מתוכנית אלוקית,
שזה משהו שה' מתכנן לנו ואנחנו באמת לא חייבים להבין למה.
תמשיך ,תתאמץ ותגיע לתוצאות טובות חדשות גבוהות
ומוצלחות הרב יותר.
וכה הם דברי הגמרא במסכת מסכת בבא בתרא (צ"א ע"א) ששים בנים
ובנות היו לבעז ,וכולם מתו בחייו ,ובועז לא נשבר .לאחר כל השבר
והשכול הוא נשא את רות המואבייה ,הוא נשא אותה ליום אחד ,אולם
ביום הזה היא העניקה לו את המתנה הגדולה ביותר לה זכה בחייו .היא
העניקה לו את השושלת ממנה יצא דוד המלך ,וממנה עתיד לצאת
מלך המשיח במהרה בימינו .אף אחד לא זוכר את שישים הבנים
שנפטרו ,כולם זוכרים את "דוד מלך ישראל חי וקיים".
ובמסכת סנהדרין (ק"א ע"א) ובמסכת מכות (כ"ד ע"א) מובאים
מעשים של אסון שכול וחורבן ,ובכולם היו חכמי ישראל בוכים ורבי
עקיבא צוחק ,ותמיד הוא מצא את הסיבה לצחוק .ולאחר שהתפלאו
עליו ושאלו לפשר צחוק זה ,תמיד מצא סיבה להסביר את עצמו .אם
בגלל שזה לא ממש אסון ,אם בגלל שזה דבר בכלל טוב ,אם בגלל שזה
מעיד על דבר טוב אחר ובלבד שתהיה סיבה לשמוח ואף לחייך .עד
שעמדו חבריו ואמרו לו :עקיבא ,ניחמתנו! עקיבא ,ניחמתנו!
ומה הרוויח מכך רבי עקיבא? מה הרוויח מדרכו המיוחדת של 'לצחוק
מכל אסון'?
במדרש בפרשתנו (בראשית רבה חיי שרה פרשה סא ג) על הפסוק
(קהלת יא) "בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך" ,מסביר רבי
עקיבא" :אם היו לך תלמידים בנערותך עשה לך תלמידים בזקנותך,
שאין אתה יודע איזה מהם מתקיים לך זה או זה ,ואם שניהם כאחד
טובים" .ועל הרקע לדבריו אלה ממשיך המדרש ומספר "שנים עשר
אלף תלמידים היו לרבי עקיבא מעכו ועד אנטפריס וכולם מתו ,למה
שהיתה עיניהם צרה אלו באלו ,ובסוף העמיד שבעה אחרים .אמר להם:
בני ,הראשונים לא מתו אלא שהיתה עיניהם צרה אלו לאלו ,תנו
דעתכם שלא תעשו כמעשיהם ,עמדו ומלאו כל ארץ ישראל תורה".
רבי עקיבא יכל להישבר ,יכל להחליט שהוא לא פותח את הישיבה שלו
יותר .איזו אכזבה ,איזה שבר .אולם במקום זה ,נאמן לדרכו ,הוא
החליט לאסוף את השברים ולהתחיל הכל מההתחלה .והוא הצליח,
וזכה שתלמידיו "עמדו ומלאו כל ארץ ישראל תורה".
עם כל הכאב והצער :אם תכננת לסיים חומר לימודי מסויים ואתה
אפילו לא מצליח להתחיל ,אם ניסית הכל בחינוך הבנים ויצא אחד
בעייתי ,אם לא ניסית ויש לך רגשי אשמה ,אם אתה נפגש הרבה עם
מועמדות ולא מתחתן ,אם המשגיח בישיבה או בכולל מתנכל
(לדעתך )...דוקא אליך ,אם סתם הילדים פתאום מתמרדים ,אם
התעוררת חולה ,אם קרסת כלכלית נפשית או כל דבר אחר ,אם רעייתך
למרות כל נסיונותיך לא מתרצה ,ואם הרב שלך עובר נסיונות לכאורה,
ואם הישיבה במצב קשה ,ואם ...ואם ....ואם...
יש להשלים עם הנסיונות ,יש להשלים עם הבעיות ,יש לקבל אותן
כמו רבי עקיבא ,בחיוך ...ולצאת מהם באור גדול ,בהתחלות
חדשות ,ובבשורות טובות שיפתיעו אפילו את עצמנו.
נחייך לניסיון ,נחייך לכישלון ,ובקרוב ממש נחייך גם לתוצאות
הטובות ,אמן ואמן.

סוד ההנהגה של אברהם אבינו
הרב משיח קמרי

פרשת השבוע פותחת בפטירת שרה אימנו ,ומסיימת
בפטירת אברהם אבינו ,ועם כל זה היא נקראת חיי שרה על
שם החיים ולא על שם המוות ,בגלל שצדיקים במיתתם
קרויים חיים.
לא כל אחד ראוי להספיד אדם גדול ,וכל שכן לא גדול הדור,
וכל שכן לא את אבי האומה אברהם אבינו.
אבל כל אחד חייב ללמוד ולהעמיק במעשיהם של גדולי
האומה כדי שנלמד ולו במקצת ממעשיהם הגדולים.
בסקירה קצרה על מה שעבר על אברהם אבינו אנחנו
מבינים למה הוא זכה להיות אברהם אבינו!!!
מי שמתבונן במעשיו ,רואה מול עיניו אדם שלא פוחד
מכלום לא מנמרוד ולא מפרעה ולא מאבימלך ולא מארבעה
מלכים המנצחים את החמישה ,וגם לא מפצע כואב בגופו
ביום השלישי ,וגם לא מלשחוט את בנו ,ולא מלגרש את
פילגשו ובנו עם לחם ומים בלבד ,וגם לא מפחד לצאת מול
כל העולם בדעותיו!!!
שומה עלינו כאמור להבין ,מניין כל הכח הגבורה והביטחון
של אדם אביר זה?
תשובה לשאלה זו כותב הנשר הגדול הרמב"ם באיגרת
המוסר ששלח לבנו רבי אברהם ,ושם כתב את הסוד הגדול
שהיה לאברהם אבינו עליו השלום שבזכותו היה לו גבורה
וביטחון ,וזה לשונו:
"דעו כי האות והצדק הם תכשיטי הנפש הנותנים גבורה
וביטחון לגוף"
מגלה לנו כאן הרמב"ם סוד גדול בנפש האדם ונסביר אותו
על פי משל,
נתאר לעצמנו אדם חשוב מגיע לאירוע כל שהוא ,לבוש
בקפידה מכף רגל ועד ראש מבושם ומעונב ומהלך בין
האורחים בשיא ההתלהבות ,כולו מלא גבורה וביטחון עצמי
ומדבר עם כולם וצוחק עם כולם ומסתכל לכולם בעיניים!
ולפתע ,בזמן שישב לאכול נשפך עליו קצת טחינה! אוי!
איזה לא נע ים גם החליפה גם העניבה וגם המכנס! האם
אדם זה יקום מעכשיו ויהלך שוב בין האורחים בגבורה
וביטחון או שישב עד סוף הערב בצד בבושה?
ודאי שלא יקום ממקומו!
וכל זה בגלל לכלוך קטן על הבגד .נשים לב :כל הביטחון
והגבורה של האדם החשוב הזה נעלמו בגלל לכלוך קטן,
פלא פלאות ,מה קרה?
הסיבה היא בגלל שהבגדים שהם התכשיטים ,נתנו לו את
הגבורה והביטחון ,ושהם התלכלכו אין לו את "הכלי" שנתן
לו את הגבורה והביטחון!
וזה מה שאומר הרמב"ם ,גם לנפש יש תכשיטים שנותנים
לה ולגוף גבורה וביטחון ,ומה הם תכשיטי הנפש? "האמת
והצדק" אדם שדובר אמת ולא משקר לאף אחד ,ועושה
צדקות וחסד עם הבריות עוזר להם תומך בהם מעודד אותם
רוצה בטובתם ,האמת שלו והצדקות שלו ממלאות אותו
בגבורה עצומה ובביטחון מושלם!

עמו בתכלית השלמות ,וזה ורק זה מביא גבורה וביטחון
לנפש האדם ולגופו!
אברהם אבינו היה דבוק באמת ,שזה בעצם רצון ה' .כלומר
עושה מה שצריך באמת ,ולא משקר לאף אחד ולא עושה
מעשה שקר ששקר פירושו הפך רצון ה' ,וכן לשקר על בני

ומה הכח שלו? החליפה היפה שלו?! הכסף?! לא! רק בגלל
שהוא יודע שהוא לא פגע ולא שיקר לאף אחד ,ליבו שלם
שהוא יודע שהוא לא פגע ולא שיקר לאף אחד ,ליבו שלם
עמו בתכלית השלמות ,וזה ורק זה מביא גבורה וביטחון
לנפש האדם ולגופו!
אברהם אבינו היה דבוק באמת ,שזה בעצם רצון ה' .כלומר
עושה מה שצריך באמת ,ולא משקר לאף אחד ולא עושה
מעשה שקר ששקר פירושו הפך רצון ה' ,וכן לשקר על בני
אדם ,ולא עושה עוול לאף אחד אלא עוזר לעולם מלמדם
דעת אמיתית זן ומפרנס אותם מציל אותם מדעות כוזבות,
ומקרבם לה' יתברך.
זה הכח שנתן לאברהם אבינו גבורה וביטחון אדירים מול כל
העולם ,ומול הפחד מן המוות ומן הפחד לאבד את בנו יחידו
אשר אוהב ,וכן אינו פוחד לסלק את פילגשו ובנו למדבר עם
לחם ומים!
בא וראה אדם הראשון היה כמו מלך בגן עדן מלא גבורה
וביטחון ושמחה אדירה ,עד שהמלאכים חשבו שהוא
אלוקים .ופתאום הוא מתחבא תחת העץ ומתבייש לצאת
משם ,מדוע? בגלל שנשפך לו מעט לכלוך על בגדו! כלומר
השקר והעוול שעשה כלפי הבורא לכלכו לו את הנפש
ונעשה קטן.
דוגמא נוספת:
יהודה מבטיח ליעקב אביו שאם הוא לא יחזיר את בנימין הוא
[יהודה] יאבד את עולם הזה והעולם הבא!
וגם כאן ,מניין הביטחון והגבורה המרובה של יהודה מול
פרעה? אלא ידע יהודה שפרעה שעמד מולו שקרן! ואני
אמיתי! ואם הוא שקרן הוא פחדן ואני אנצח אותו ,ובאמת
ניצח את פרעה!
אבל פתאום קרה דבר משונה מאד ,יהודה הגיבור שעומד
לנצח את פרעה מגלה שהוא מתמודד עם יוסף וע"י האמת
שבו ובגדיו הנקיים [של יוסף] הוא [יהודה] נכשל! אומר לו
יוסף אני יוסף אביכם העוד אבי חי? כלומר אתה יהודה רצית
להורגני ולבסוף מכרת אותי ,לך אין כתם על הבגד ,אלא כל
הבגד שלך מלוכלך!!! ופתאום יהודה לא יכול לעמוד מול
יוסף.
מה קרה פה? אלא ,כאמור הכל מובן .הגבורה הביטחון
תלויה באמת והצדק שבאדם ,כמה שתזהר לא לשקר ולא
לעשות עוול כך תרבה באמת וצדקות אז תרבה גבורתך
ובטחונך חבל שאדם יאבד כל זה בגלל שקר קטן!
זהו הסוד של אברהם אבינו סוד גדול לכל אחד ואחד מאתנו!
ועל זה אמר שלמה המלך בחכמתו "בכל עת יהיו בגדיך
לבנים ושמן על ראשך לא יחסר" אומר שלמה ,אתה צריך
להרגיש כל חייך שיש לך כד שמן על הראש ובגדים לבנים
וצריך להזהר שלא ישפך לך שמן על הבגדים שאז תתבייש
מאוד.
זה המסר הגדול שיש לנו ללמוד מאבינו ,לדבוק באמת
ובצדק ,ובזכות זה נצליח בעזרת ה' בזה ובבא.
שבת שלום

כוחה של מלה
הרב משה פרזיס

בפרשתנו מסופר שהגיע זמנו של יצחק להתחתן ולכן
אברהם אביו פונה לאליעזר עבדו ,ואומר לו :אנא ממך לבני
יצחק אשה ,אבל תבטיח לי דבר אחד ,אל תיקח אישה לבני
מבנות הכנעני ,כי הכנענים הם זרע מקולל ויש להם מידות
לא טובות ,וכמובן הוא מבטיח דבר זה לאברהם.
וכיון שאליעזר היה עבד אמיתי ורצה למלא את תפקידו
כנאה וכיאות ,לכן היה לו חשש גדול שאולי הכלה שהוא
ימצא ליצחק ,לא תהיה הכלה הראויה ,ולכן הוא יתפלל
לקדוש ברוך הוא שימצא לו כלה מתאימה ,ובתוך תפילתו
אמר" :ה' ֱאל ֵֹהי ֲאדֹנִ י ַא ְב ָר ָהם ַה ְק ֵרה נָ א ְל ָפנַ י ַהיּוֹ ם וַ ֲע ֵשה ֶח ֶסד
ִעם ֲאדֹנִ י ַא ְב ָר ָהם" ,ובמילים פשוטות אמר ,ריבונו של עולם,
אני מבקש ממך תעשה חסד עם אדוני אברהם -לא בשבילי-
תן לי את האשה המתאימה ,והוסיף אליעזרִ " ,ה ֵ ּנה ָאנ ִֹכי נִ ָ ּצב
ַעל ֵעין ַה ָּמיִ ם ו ְּבנוֹ ת ַאנְ ֵשי ָה ִעיר י ְֹצאֹת ִל ְשאֹב ָמיִ ם וְ ָהיָ ה ַה ַ ּנ ֲע ָר
יה ַה ִּטי נָ א ַכ ֵ ּד ְך וְ ֶא ְש ֶּתה וְ ָא ְמ ָרה ְש ֵתה
הראשונה ֲא ֶשר א ַֹמר ֵא ֶל ָ
וְ ַגם ְּג ַמ ֶ ּל ָ
יך ַא ְש ֶקה א ָֹת ּה ה ַֹכ ְח ָּת ְל ַע ְב ְ ּד ָך ְליִ ְצ ָחק ו ָּב ּה ֵא ַדע ִ ּכי
ית ֶח ֶסד ִעם ֲאדֹנִ י" .תפילה ברורה ונוקבת מהלב.
ָע ִש ָ
ואכן הדברים לא איחרו לבוא ,וכאשר אליעזר הולך לכיוון
הבאר יוצאת רבקה לעברו והוא רואה נערה טובת מראה
ֹאמר
יאינִ י נָ א ְמ ַעט ַמיִ ם ִמ ַ ּכ ֵ ּד ְך ,וַ ּת ֶ
וצנועה ,ואומר להַ :ה ְג ִמ ִ
ְש ֵתה ֲאדֹנִ י וַ ְּת ַמ ֵהר וַ ּת ֶֹרד ַ ּכ ָ ּד ּה ַעל יָ ָד ּה וַ ַּת ְש ֵקהוּ ,וַ ְּת ַכל
ְל ַה ְשקֹתוֹ  .וכשסיימה להשקותו אמרה :גַּ ם ִל ְג ַמ ֶ ּל ָ
יך ֶא ְש ָאב ַעד
ִאם ִ ּכלּ וּ ִל ְש ּתֹת  ,וחכמינו ז"ל אומרים שהיה גם דרך ארץ,
קודם היא המתינה שאליעזר ישתה ,ורק אחר כך היא נתנה
גם לגמלים ואמרה גם לגמליך אשאב ,כי לא רצתה לכלול
באותו דיבור את אליעזר והגמלים ,ובאמת היא רצה והביאה
את הכדים ומשקה את הגמלים וזאת למרות שהיתה ילדה
בת שלוש שנים בלבד כמבואר במדרש (סדר עולם פ"א),
וודאי שאליעזר לא יכל לצפות ליותר מזה שהרי תפילתו
ומבוקשתו התקיימה אחת לאחת ,ברוך שומע תפילה.
אלא שיש להבין כאן דבר פלא ,שהרי בהמשך התורה
מציינת "וְ ָה ִאיש [אליעזר] ִמ ְש ָּת ֵאה ָל ּה ַמ ֲח ִריש ָל ַד ַעת
יח ה' ַ ּד ְרכּ וֹ ִאם ל ֹא" ,מה יש לו להשתאות הרי הוא
ַה ִה ְצ ִל ַ
קיבל את מבוקשתו ממש ,הוא התפלל שהנערה הראשונה
שתבוא והוא יבקש ממנה לשתות והיא תגיד לי :בוא תשתה
וגם לגמלים שלך אני אשקה ,זאת היא האשה המיועדת
ליצחק מן השמים ,וכך היה בדיוק ,ואם כן על מה יש
להשתאות???

ואכן האור החיים הקדוש בפרשתנו עומד על שאלה נוקבת
זו ותירוצו עוד יותר נוקב וקשור לנו עד מאוד ,נכון אמת
הדבר שמה שאליעזר ביקש אירע ,אבל מכיון שרבקה אמרה
"וגם לגמליך אשאב" ,חיכה אליעזר לראות האם באמת
רבקה תשקה את כולם ,כי אפילו שכל הסימנים מראים
שהיא ראויה להיות אשת יצחק ,אולם אם היא לא עומדת
במילתה אין היא ראויה להיות אשתו וזאת על אף שהגמלים
שותים מים רבים ורבקה ילדה בת שלוש שנים ,וזה שאמר
הכתוב" :וְ ָה ִאיש ִמ ְש ָּת ֵאה ָל ּה ַמ ֲח ִריש ָל ַד ַעת ַה ִה ְצ ִל ַ
יח ה' ַ ּד ְרכּ וֹ
ִאם ל ֹא" ,כלומר המתין לראות שרבקה אכן אומרת בדיבורה,
ולכן התורה מדגישה ואומרת :וַ יְ ִהי ַ ּכ ֲא ֶשר ִ ּכלּ וּ ַה ְּג ַמ ִ ּלים
ִל ְש ּתוֹ ת וַ ִי ּ ַ ּקח ָה ִאיש נֶ זֶ ם זָ ָהב" ,שאחר שעמדה בהבטחתה
ראויה היא להיות אשת יצחק ,והדברים מדברים בעד עצמם.
רואים אנו כמה חשובה היא מילתו של האדם ,כל הכבוד של
האדם בעולם הזה נמדד במילתו ,לפי מילתו הוא נבחר
לדמות יצוגית ,לפי מילתו מסתחרים איתו ועושים עמו
עסקים ,גם בביתו כאשר יודעים אשתו ובניו שמילה שלו זה
מילה ,הם מתייחסים אחרת לדבריו ולהבטחותיו ,כמו כן
בעסקים ,שאדם אומר :אני לוקח סחורה ,עוד שבועיים אני
משלם לך ,אם הוא ישלם בזמן ויעמוד במילתו אף אחד לא
יעצור בעדו ,וכן בבנק אדם שנותן צ'קים ומפקיד כסף מזומן
בזמן ,לוקח הלוואה ומפקיד כסף בזמן פרעונה ,לעולם לא
ידברו עמו אף מילה ואדרבא יעזרו לו עוד ועוד ,כי הוא עומד
בהבטחותיו ,ואם אדם כזה נוח לעבוד.
ולצערנו הרב אנו חסרים בזה מאוד ,וכבר כתב בספר ספר
מלמד התלמידים (פרשת תבא) על הפסוק :ל ֹא ִאיש ֵאל
יכ ֵ ּזב ו ֶּבן ָא ָדם וְ יִ ְתנֶ ָחם ַההוּא ָא ַמר וְ ל ֹא יַ ֲע ֶשה וְ ִד ֶ ּבר וְ ל ֹא
וִ ַ
ימ ָ ּנה ,שאין הבטחה שלמה זולת הבטחתו כי כל המבטיח
יְ ִק ֶ
זולתו הוא מכזב ואין לבו כפיו או אפילו יהיה לבו כפיו בעת
הבטחתו אולי יתנחם לסבות מתחדשות רצון לו ,ע"ש.
ודבר זה מצינו אצל יוסף שהלך לחפש את עצמות יוסף
בזמן שעם ישראל היו עסוקים בביזת מצרים שנאמר :וַ ִי ּ ַ ּקח
יע ֶאת ְ ּבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל
מ ֶֹשה ֶאת ַע ְצמוֹ ת יוֹ ֵסף ִע ּמוֹ ִ ּכי ַה ְש ֵ ּב ַע ִה ְש ִ ּב ַ
יתם ֶאת ַע ְצמ ַֹתי ִמ ֶ ּזה
ֵלאמֹר ּ ָפקֹד יִ ְפקֹד ֱאל ִֹהים ֶא ְת ֶכם וְ ַה ֲע ִל ֶ
ִא ְּת ֶכם ,וביאר רבינו בחיי (בראשית פרק נ) שמפני השבועה
שהשביע את בני ישראל לקח הוא בעצמו ,כאילו יוסף
השביעו בזה  .ודבר זה מלמד אותנו מה היא חשיבותה של
מילה ,עד כדי כך שמשה רבינו היה מוכן להפסיק ממון רב
בעבור זה ,וזה על אף שבפועל לא הוא זה שנשבע.

ברכת הדרך
לחברינו היקרים והנעלים ולר"מ השיעור

הרב משה פרזיס שליט"א
לרגל פתיחת הכולל החדש ,יהי רצון שתזכו להמשיך את שולשלת עטרת חכמים המפוארת
בדרכו של מורנו הרב שליט"א בעמל התורה ,זיכוי הרבים ואהבת ישראל

וברכת חזק וברוך למורנו הרב שליט"א

לדמות יצוגית ,לפי מילתו מסתחרים איתו ועושים עמו

על השלמת המימון למלגות ללומדי הכולל החדש ,יהי רצון שיזכה להרחיב גבולו בתלמידים
עסקים ,גם בביתו כאשר יודעים אשתו ובניו שמילה שלו זה
בדרכו וכל זאת ,בנחת שלווה ומילוי כל המשאלות ,אמן
מהוגנים ,ובעוד סניפים רבים של עובדי ה'
מילה ,הם מתייחסים אחרת לדבריו ולהבטחותיו ,כמו כן

בעסקים ,שאדם אומר :אני לוקח סחורה ,עוד שבועיים אני
משלם לך ,אם הוא ישלם בזמן ויעמוד במילתו אף אחד לא
יעצור בעדו ,וכן בבנק אדם שנותן צ'קים ומפקיד כסף מזומן
בזמן ,לוקח הלוואה ומפקיד כסף בזמן פרעונה ,לעולם לא
ידברו עמו אף מילה ואדרבא יעזרו לו עוד ועוד ,כי הוא עומד

