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פרשת חיי שרה, תשע"ח
בפרשת השבוע, פרשת חיי שרה, מסופר על השידוך 
של יצחק ורבקה ע"ה - על השדכן ואיש הקשר, אליעזר 
עבד אברהם, על כל השיחות שהיו בין אברהם לאליעזר 
- בין אליעזר לרבקה, בין אליעזר למשפחתה של רבקה 
ובין רבקה למשפחתה. וכן על המתנות שהביא אליעזר 
לרבקה  וכן  רבקה  של  למשפחתה  לתת  כדי  מארצו, 
עצמה. והכל מסופר באריכות גדולה, ואם לא די בכך, 
הרי שהכל מסופר פעמיים! ויש לשאול, מה הצורך בכל 

זה1?
תועלת  יש  בתורה  שכתוב  מה  שבכל  לבאר,  ויתכן 
גדולה לדורות עולם, ויש ללמוד מהכל הנהגות טובות, 
מידות נעלות, דרך ארץ ואורחות חיים. וכידוע, שכתוב 
) בהעלותך, קמט:(, תיפח רוחם של האומרים  בזוהר הקדוש 
הלימוד  מה  כן  אם  ע"ש.  סיפורים,  התורה מספרת  כי 
המיוחד שלומדים מהמסופר בפרשת חיי שרה באריכות 
דברים ברורים ומכופלים? אלא שבאמת יש כאן לימוד 
גדול מאד! ה' יתברך מלמד אותנו בפרשה זו על מעלת 
השידוכים, על החובה לישא אשה, על ההבנה הנפשית 
בצורך להתחתן ועל החובה לקבל הדרכה נכונה מה זו 
אשה ומה זה בעל, מה זה חתן ומה זו כלה, מה החובות 
והזכויות של כל אחד ואחד ומה המצוה הגדולה ביותר 
שמוטל על החתן וכלה לעשות. וכאשר קוראים בתורה 
ע"ה,  ורבקה  יצחק  של  השידוך  על  הפסוקים  כל  את 
מה  ועל  לוותר  מה  על   - טפל  ומה  עיקר  מה  מבינים 
אסור לוותר. ומגיעים למסקנה ששידוך למטרת נישואין 
לנושא  ויש להתייחס  ביותר בעולם,  זה הדבר החשוב 

השידוכים בכובד ראש גדול מאד מאד.
המצוה הראשונה הכתובה בתורה, היא מצות עשה 
מן התורה של פריה ורביה. והיינו, שעוד בטרם יצירת 
האשה כבר נפסק בשמים: "בת פלוני לפלוני!", כלומר, 
בשמים כבר ערכו את מסיבת האירוסין )ווארט בלע"ז( )סוטה 
ב.(. ומהפסוק בפרשתינו )כד, נ(: "ֵמה' ָיָצא ַהָּדָבר", דרשו 
ובמשנה במסכת  יח:(, מה' אשה לאיש, ע"ש.  )מו"ק  חז"ל 
ונפסק  לחופה.  עשרה  שמונה  בן  כתוב:  )פ"ה(  אבות 
להלכה בשלחן ערוך )אבה"ע סי' א(, שהמקדים לישא אשה 
בגיל שלוש עשרה, הרי זה מצוה מן המובחר2. ומפורש 
לה.  ותן  בגרה, שחרר עבדך  ִּבְּתָך  קיג.(  )פסחים  בגמרא  כן 
)שם(, שבשמים מכריזים על בחור  ועוד מפורש בגמרא 
רווק, ומשבחים אותו על כך שנמצא בעיר גדולה ועם 
לעשות  יש  ואדרבא,  חוטא.  ואינו  נכשל  אינו  זאת  כל 
כל מיני תחבולות, המצאות, קישוטים ומכובדות בכדי 

)עי'  ורבקה  יצחק  כמו  שיותר מהר, ממש  כמה  להנשא 
הונא שלא  רב  על  כט:(  )קידושין  בגמרא  ומסופר  נב:(.  כתובות 

רצה להסתכל בפניו של רב המנונא, ושלא יבוא אליו, 
נחמן  ורב  אחד  חכם  והיה  ע"ש.  אשה,  ישא  אשר  עד 
היה  שם,  ומתעכב  רחוק  למקום  נוסע  שכשהיה  שמו, 
נושא אשה לשבוע ימים בלבד, ולאחר מכן היה מגרשה 
להיות  מכאן שהעיקר  ורואים  לז:(,  יבמות  )עי'  לעירו  וחוזר 
שרק  הכיפורים,  ביום  גדול  כהן  אצל  מצינו  וכן  נשוי. 
יכול לעבוד בבית המקדש, ולהכנס  הנשוי לאשה  כהן 
אסור  למלאכים  שאפילו  מקום   - הקודשים  לקודש 
להכנס )עי' יומא יג.(. אם כן, אדם נשוי זה ברכה, זה שמחה, 
סב:(.  יבמות  )עי'  בצורה  וחומה  תורה  זה  והעיקר  טובה,  זה 
ביום  שידוכים  עושים  שהיו  ל:(,  )תענית  בגמרא  ומפורש 
ומדוע? הרי שכמו שיום הכיפורים מכפר,  הכיפורים3, 
כך הנושא אשה, עוונותיו נמחלים )בן יהוידע שם(. ואת כל 
של  מהפרשה  כאן  לומדים  שבשידוכים,  הגדול  הלחץ 
בזה  יש  כמה  עד  ללמדנו  אלא  בא  ולא  ורבקה,  יצחק 

חובה קדושה ומצוה גדולה.
ומכאן שחובה קדושה מוטלת על ההורים היקרים, 
ההלכה,  פי  על  להנשא  ולזרזם  ולבנות,  לבנים  לדאוג 
ע"ה  אבינו  אברהם  שעשה  וכמו  התורה,  דעת  פי  ועל 
)יבמות סג.( דיינו שמגדלות  בפרשתינו4. וכן מובא בגמרא 
וכמה מבהיל  מן החטא.  אותנו  ומצילות  לתורה,  בנינו 
שלא נשאו אשה  הוא העונש שנענשו נדב ואביהו על 
)לפי אחת מהדעות(, ומכאן נלמד כמה כח יש בנישואין לבטל 

גזירות קשות ורעות. ולכן אסור לעכב הנישואין בגלל 
כסף, או בגלל עבודה, או בגלל סבא וסבתא שמתו, או 
בגלל שהמשפחה בחוץ לארץ וכדומה5. וכאשר עושים 
את הכל על פי דעת תורה, ועל פי דעת ההלכה, זוכים 
לפתור בעיות קשות, ומקבלים משמים סייעתא דשמיא 

גדולה מאד. 
הנביאה אשת  דבורה  על  ד(  פרק  )שופטים  בנביא  ומצינו 
לפידות, שהיתה נביאה ובעלה עם הארץ. והיתה דבורה 
מכינה פתילות להאיר בהן בבית המקדש, ובעלה היה 
בבית  אורה  של  לפידים  מהם  ומדליק  אותם,  לוקח 
המקדש - במשכן שילה )עי' ילקוט שמעוני שם(. ורואים מכאן 
תאומים.  כמו  והיינו  התאמה,  בעצם  הוא  ששידוך 
ואשתו,  בעל  בין  ויסודית  בסיסית  הבנה  יש  וכאשר 
ובין החתן וכלתו, ממילא עושים את הכל על פי דעת 
מה שמתאים  אחד  לכל   - תפקידים  ומחלקים  התורה, 
לו – ומסתדרים בבית מצוין. ואף זוכים לבית מלא ברכת 
ה', ולא מפסידים שנים צעירות של פוריות. וזוהי דעת 

התורה!
ומצוה גדולה וחובה קדושה, להעמיד שדכן מתאים 
כדי  וקהילה,  בכל קהילה   - נשמה טהורה  תורה,  בן   -
לעזור, לסייע, להכיר ולהוקיר מקרוב את כל הרווקים 
והרווקות, והפנויים והפנויות, ולכוון לשם שמים באמת 
– לקשר  ולהקים דורות ישרים מבורכים. ויש בזה זכות 

הרבים גדולה מאוד - ברוחניות וגשמיות.
שלפני  ממליץ,  היה  זיע"א  חיים  החפץ  ורבינו 
מה  על  וצד  צד  כל  לדעת  יש  הזוג  בני  שנפגשים 
להקפיד, כגון מקום מגורים, ומי יהיה הרב שלהם, כמה 
עוזרים מבחינה כספית כל אחד מהצדדים וכדומה, ורק 

אחר כך נפגשים.
יש בעיה של בריאות, חובה לומר בפגישה  וכן אם 
שניה או שלישית. ועל הכל שיהיה ביניהם איש קשר בן 

תורה, העושה הכל על פי דעת התורה.
וכן מי שמכיר רווק מסוים, או אשה המכירה רווקה, 
ולהתפלל  יש להתבונן בהם בעדינות, להכירם מקרוב 
עליהם, וגם לחשוב אם יש אפשרות להציע להם שידוך 

מסוים. וזה חסד גדול, מצוה גדולה וחובה קדושה.
רבינו הגדול הרב שטיינמן שליט"א מספר שבדורות 
הקודמים היו יודעים מה העיקר ומה הטפל. ואפילו אם 
היתה אשה נמוכה מאד והאיש גבוה ממנה בהרבה, לא 
וזוכים  אותה,  נושאים  והיו  כלל,  בזה  מתחשבים  היו 
להיות על ידה לגדולי ישראל. ולא זו בלבד, אלא שהיו 
זוג מוצלח, כמו אתרוג ולולב. וכן אם הבחור היה טוען 
לרבו שהמשודכת היא בחורה טובה, אולם הוא מתבייש 
תלך  אל  "אז  הרב:  לו  עונה  והיה  ברחוב,  איתה  ללכת 
איתה ברחוב! העיקר שהיא בחורה טובה", היה הבחור 

מיד מתבטל לדברי הרב, ומקים משפחה לתפארת. 
ואין להתרפות כלל בנושא חשוב זה של השידוכים, 
וצריך להתקשר לשדכן יום יום. ואפילו לכמה שדכנים 
- לתת להם כסף על החשבון כשכר טירחא על המאמץ, 
וכמובן להתפלל בדמעות לה' יתברך, להתחזק באהבת 
בקדושה  להתחזק  הורים,  בכיבוד  להתחזק  ישראל, 
וצניעות, ולהתחזק במאה ברכות יום יום. וכמובן שלא 
בכובד  לבדוק  שמציעים,  והצעה  הצעה  בכל  לזלזל 

ראש, לומר תודה רבה למציעים ושלום על ישראל.
אותו  שאל  אחת  שפעם  זיע"א,  מהסטייפלר  וכידוע 
אדם אחד: "היכן בת פלוני לפלוני שלי?", וענה לו הרב: 
"היא באה מזמן, ואילו אתה בחינם דחית ו"הורדת" את 

ההצעה", מבהיל!

1. וכידוע, שבחומש בראשית בכלל, ובפרשת חיי שרה בפרט, ישנם 
שלש מצוות בלבד - שתי מצוות עשה: פריה ורביה וברית מילה, ומצות 
לא תעשה אחת: איסור אכילת גיד הנשה. אולם מאידך, כל חומש בראשית 
מלא בסיפורים נפלאים על אבותינו הקדושים, העטופים במוסר השכל 
גדול, ובהנהגות קדושות בעבודת ה’ יתברך, שיש לכל אחד ואחד מאתנו 
להתנהג בהן. וצריך להבין מהו הלימוד היסודי והבסיסי שיש ללמוד מכל 

סיפור השידוך של יצחק ורבקה? 

רבי  אמר  דברי המדרש:  את  מביא  היום(  ואבא  )ד”ה  הקדוש  רש”י  ורבינו 
אחא: יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום מתורתן של בנים, שהרי 
פרשה של אליעזר כפולה בתורה, והרבה גופי תורה לא נתנו אלא ברמיזה, 
ע”ש. כלומר, ה’ יתברך מחבב ואוהב מאד את האבות הקדושים ואת כל 
גם את הדיבורים של העבדים,  וכן  והקדושים שלהם,  הדיבורים היפים 
ואילו  ולכן האריכה התורה הרבה מאד בזה.  עבד אברהם,  כמו אליעזר 
מצוות מעשיות, שהם בכלל התרי”ג מצוות שבתורה, לא נאמרו אלא ברמז.

אולם עדיין צריך עיון, הלא גופי תורה והלכות גדולות, לומדים מרמז 
שבפסוק או מתוספת אות אחת וכדומה, אם כן כל שכן שבסיפורים ניתן 
לקצר מעט, או לכל הפחות לא לכפול הענין. אם כן מה סיבת האריכות 
הגדולה והכפולה בענין השידוך של יצחק ורבקה, ומה מטרתה? אמנם 
יתברך אוהב את האבות הקדושים, אולם עם כל  נכון הדבר שה’  אמת 
זאת, מדוע צריך לכתוב פסוקים ארוכים, ועוד כל מיני דיבורים שנאמרו 
במשפחתו של יצחק ובמשפחתה של רבקה. ועוד, שכל זה נכתב בתורה 
כלומר, יש כאן שיחות  “יפה שיחתן”,  והמדרש אף מעיד  לנצח נצחים! 
יפות המוקלטות וכתובות בתורה לנצח. וצריך להבין, מהו היופי המיוחד 

שרואים כאן?

2. ורבינו הבן איש חי )שנה ש”ר פ’ שופטים הל’ א( פסק כן להלכה גם בזמן הזה. 
ויש לדעת, שכל זה הוא תלוי לפי המצב והזמן, ולפי כוחות הנפש והשכל 
נהוג בישיבות הקדושות, שראשי הישיבות שליט”א  כיום  הזוג.  בני  של 
מכירים את התלמידים היטב, ויודעים מתי מתאים לבחור ישיבה מסוים 

לישא אשה, ומתי לא. ולכן יש לסמוך על ראש הישיבה, ואין למהר ולדחוק 
השעה. ובינתיים, ילמד הבחור בהתמדה עצומה -יבלע דפי גמרא ופרקי 
משנה, ְוֵיָעֶׂשה כעין יהלום ְּבתֹוָרה, ויזכה על ידי כך להצעה של יהלום - 

ממש ענבי הגפן בענבי הגפן )פסחים מט.(. 

3. ויש מצוה לשדך גם בשבת קודש )עי’ כתובות ה.(.

4. והורים המעכבים ודוחים את הבנים והבנות, ואינם מאפשרים להם 
להתחתן, אין בזה דין כיבוד הורים כלל )יבי”א ח”ח יור”ד סי’ כב(. וכמובן שכאשר 
ההורים עושים כן מתוך דאגה כנה, ומתוך כוונה טהורה, אז יש להתייעץ 

עם דעת תורה מה לעשות בנידון.

ישא  שלא  נדר  שעשה  גברא  ההוא  על  פט:(,  )נדרים  בגמרא  ומסופר   .5
אשה עד שיסיים את כל הש”ס, אולם דא עקא, שאותו אדם לא הצליח 
בכך. ועשו לו חכמים כעין תרגיל מסוים, והתירו לו את נדרו לישא אשה 

ולהקים משפחה, ע”ש.
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המשא המרכזיחופה וקידושין בזריזות - כדת משה וישראל!
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גיליון מס': 200 פרשת: חיי שרה שבת קודש כ"ב חשון תשע"ח )11 נובמבר 2017(

להצלחת שרה בת דליה מלכה תחי'
זיכוי הרבים החיזוק 
וידיעת התורה היוצאים 
מעלון זה מוקדשים

לזיווג הגון עם 
בן תורה וירא"ש 

ומידות טובות



שלום וברכה מורי ורבותי!
בשבוע שעבר שוחחנו על התקדמותו של בעל התשובה הגורמת לו לחוש לפעמים בירידה 
משום שהוא מקיים את מצוות ה' יתברך מתוך הרגל ולא מתוך הבנה ורגש כבתחילה. הסברנו 
שזה תהליך שמוכיח לך יותר מכל שאתה כבר בפנים ולא מתנהג לפי התלהבות ראשונית, ויש 

רק להתלהב מכך, ולא חלילה להצטער על אותה התקדמות.
התגובות שלכם כרגיל היו מרגשות, מרתקות ומלהיבות, אבל גם שאלות ובקשות הבהרה 
היו לצידן. וכאן המקום לפשט את התהליך, ולהסביר זאת בצורה בה נוכל לשחזר זאת אף 

באזני ילדינו בהצלחה די רבה.
ונתחיל בדוגמא פשוטה שתסביר זאת טוב יותר מכל.

איזה  יופי,  "איזה  אומר  אתה  שלידך.  הדירה  את  ומשפץ  שיפוצים  קבלן  מגיע  אחד  יום 
הרבנים  אחד  מהרכב  יורד  והנה  הובלות,  רכב  מגיע  הבית,  את  לשפץ  גומר  הוא  נחמד". 
החשובים הנושא תפקיד בכיר שעד היום ראית את פניו רק בתמונות בסלון הבית או בעיתון, 

ואתה מתחיל להבין שממחר הוא השכן שלך "דלת מול דלת".
מה קורה בתחילת ההיכרות שלכם? בכל בוקר אתה ממתין לו לפני תפילת שחרית ליד 
הדלת, מלווה אותו עד בית הכנסת, וכל הדרך רק אומר לו: "יחולו ברכות על ראשך כבוד הרב. 
אם תחשוק נפשך בסעודת "על האש" בשתיים בלילה, תרים אלי טלפון, למענך אני אעשה 

הכל. כל דבר שאתה צריך או רוצה, מהיום אני הכתובת". אתה נהיה עבד נרצה.
אשתך  עם  רבה  אשתו  כבר  שנה.  שנה,  חצי  חודשיים,  חודש,  שבועיים,  שבוע,  עוברים 
פעמיים, קרו כמה סכסוכים בין הילדים שלכם, העסק לא כמו שהיה פעם. הוא מתקשר אליך 
יום אחד בערב יום כיפור אומר לך: "אני תקוע בלי סעודה מפסקת, אפשר כיכר לחם?". ואתה 

כבר אומר לו: "אם אתה רוצה, בא לכאן לבד לקחת אין לי כח להגיע עד אליך"...
מה קרה פתאום?! כל ההתלהבות הראשונה ירדה והתקלפה. אין התלהבות, כבר אין את 
התור של מי יצליח לקבל ברכה מהרב, או יותר מזה הוא כבר לא נושא בתפקיד בכיר. עברו 
כמה שנים, חזר הביתה, נהיה כביכול יהודי פשוט. מה קורה איתך עכשיו? "בלי התלהבות, 
בלי כלום אני ממשיך להגיע. מורנו ורבנו, אני עבד נרצה לכבוד הרב. כבוד הרב מחיה את כל 
השכונה שלנו, את כל העיר שלנו, בזכות הרב אנחנו חיים. הרב זה השיבר הראשי, מה שהרב 
צריך הרב יפנה אלי". או הו, פה דברת לעניין. לא הגעת עם ההתלהבות הראשונה, לא הגעת 

עם המשהו שיש בו פחות אמת.
שהולכות  במנות  סתם  לא  גם  אותו  ועוברים  קבוע  באופן  אותו  עוברים  הזה  המשבר 

ומצטמצמות עם החיים, אלא במנות שהולכות ונהיות גדולות יותר. ומדוע?
הסידור  את  קצת  הרטבתי  השני  כיפור  התפלה,  כל  בכיתי  הראשון  בכיפור  למה  "תגיד, 
בדמעות, כיפור חמישי אני כבר מנסה עם משאבה להוציא דמעות, ולא יוצאות לי?". יפה מאד, 

עכשיו אתה רציני.
בכיפורים הראשונים של ההתלהבות הראשונה זה נחמד, זה טוב, אתה בדרך הנכונה. אבל 
זה לא קורה רק פעם בשנה. גם למתחיל של השבוע שבועיים הראשונים הוא אומר: "לפני 
שבועיים קמתי יותר בהתלהבות. מה קרה היום?". אל תישבר. ככל שאתה נמצא יותר בדרך 

הזו והיא כבר חלק מהטבע שלך וההתלהבות הלכה ופחתה, שם הדרך הנכונה והאמתית.
כאשר הגאון רבי חיים מוולוז'ין הגיע לגאון מוילנא, ואמר לו: "כבוד הרב! אני חייב לפתוח 
ישיבה. הרב לא יודע איזו 'אג'נדה' ברורה יש לי. אני הולך להפוך פה כל בחור לגדול הדור". 

אמר לו הגאון: "תחזור לכולל, אתה לא יכול לפתוח ישיבה".
אחרי שנה הוא בא אליו, הוא כבר הבין שהוא לא יכול. הוא אמר לו: "הרב, אני חייב לפתוח 
ישיבה. הרב יודע אני יכול להביא לכאן בחורים ולהפוך איתם עולמות". הוא אמר לו: "מצוין, 

הרגע תפתח את הישיבה, הרגע הישיבה נפתחה".
הוא אמר לו: "כבוד הרב, מה ההבדל בין לפני שנה לעכשיו?". אמר לו הרב: "אז באת עם 
לא חשבת  עבד.  לא  אותך, המח שלך  זו שהניעה  היא  איתה  התלהבות. ההתלהבות שבאת 
ברצינות על איזו דרך לחנך את הבחורים, לא חשבת ברצינות איך תצליח לממן את זה רוחנית 

וגשמית, לא חשבת על כלום. באת בהתלהבות של 'אני רוצה להפוך את העולם'".
משפט חכם ששמעתי מאדם חכם תוך כדי דיון, הוא: "לא מספיק 'אמביציה' בכדי לפתוח 
מוסד", והוא צודק. אם אתה מגיע רק עם 'אמביציה', אפשר להפוך את העולם, אבל זה לא 
מספיק. צריך עוד כמה דברים חוץ מאמביציה. כלומר, תשמרו את ה'אמביציה', היא דלק, אבל 

עם דלק לבד אי אפשר להגיע לירושלים. צריך רכב טוב, למלא אותו בדלק ולנסוע.
הרעיון פה הוא שכל דבר חדש בתחילת דרכו יש בו מלא התלהבות. שיעור חדש חדש 
ביום הראשון שלו מתלהב, הוא יאמר לך: "החיים שלי השתנו. אלו חיים אחרים לגמרי". ואז 
מגיע השלב בו רעייתו צריכה לקלף אותו מהמיטה משנת צהריים בכדי לקום לשיעור, איפה 

ההתלהבות?
איך אתה מדליק את האש הפעם, והפעם זו תהיה אש אמתית?

רעיון 'התלהבות הדמה' מובן. הרעיון הוא שבדיוק כמו שהמאריכים ביותר בתפלה בישיבות 
בדרך כלל הם אלו שלא לומדים טוב, כי הם אומרים: "תשמע, בלימוד אני לא יכול להיות מספר 
ושמאלה  ימינה  לפזול  שיודעים  אלו  הם  את התפלה".  האחרון שמסיים  אהיה  אני  אז  אחת, 

ולראות האם יש עוד מישהו שעדיין מתפלל, ואז ממשיכים עוד כמה דקות.
באחת מהישיבות הקדושות, הבחור שהכי האריך בתפלות זה היה גם הבחור הראשון שפרק 

עול, הלך לרחובות והידרדר. הוא היה מאריך במימדים של שלושת רבעי שעה.
בדיוק כמו שהיה אומר הרב כהנמן זצ"ל לנדיב שהיה מגיע אליו להתרים אותו לישיבה, 
והנדיב היה אומר לו: "כבוד הרב, אני אומר לכבודו איזה דבר תורה קצר". מה היה אומר לו 
הרב כהנמן? "תשתוק! דברי תורה אני אומר. אתה צריך להביא כסף". מה הכוונה? אל תנסה 
זה החלק שלי. אתה רוצה לעבור את המבחן? תכניס את היד לכיס  לי ברוחניות,  להתבלט 
ותביא כסף. כל אחד מנסה להתבלט במשהו שיותר קל לו, בכדי לא להצליח במשימת החיים 

האמתית שלו.
יצחק  הרב  לו:  קראו  נפלא,  משגיח  לנו  היה  רחמים".  "כסא  בישיבת  צעיר  בחור  הייתי 
פרוכטר שליט"א. הר"מ שלנו היה הרב מצליח מאזוז שליט"א, בנו של הגאון הרב צמח מאזוז 
שליט"א ונכדו של האיש מצליח זיע"א. והוא אמר לנו: "כל אחד שילך להתייעץ עם המשגיח 
על בעיה שיש לו". אמרתי לו: "מה זאת אומרת? ואם אין לנו בעיות?". הוא אמר לי: "אין דבר 
כזה אין בעיות, תחפש בעיה ותלך למשגיח". חשבתי לעצמי איזו בעיה יש לי בחיים? הבעיה 
מכוון  הייתי  מאי?  אלא  מהר,  מאד  עמידה  להתפלל  מסיים  שהייתי  אז  לי  שהיתה  היחידה 

ברצינות בכל מילה, אבל גומר את העמידה מהר.
"אני  לו:  אמרתי  הבעיה?".  "מה  אותי:  שאל  בעיה".  לי  "יש  לו:  ואמרתי  למשגיח  הלכתי 
מתפלל עמידה מהר". הוא שאל אותי: "מה הבעיה בלהתפלל מהר? אם אתה מכוון, זה מצויין". 
אמרתי לו: "אני לא יודע, הרב עובדיה מתפלל יותר לאט ממני. מה הוא פחות מהיר מחשבה 
ממני"? אז הוא אמר לי: "תשמע, אולי כשתהיה הרב עובדיה תבין שיש עוד דברים שצריכים 
לכוון בהם ותכוון יותר לאט. היום אלו המושגים שלך, זה מה שאתה מכוון, מצויין, לא צריך 

יותר מזה".
כשאמרתי את זה אז לאבא שליט"א, הוא אמר לי שהוא חושב אחרת. שאלתי "למה"? הוא 
אמר: "אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום ברוך הוא" )אבות פ"ב מי"ג(. גם 
אם אתה מכוון באותה מילה, אל תשלח אותה כמו מכונת ירייה, תאמר אותה בלשון תחנונים, 

תדבר עם ה' כמו שאתה מדבר בתחנונים אמתיים".
הרעיון הוא לקחת את החודשים הראשונים של ההתלהבות ולא להישבר מהם, אלא להיפך 
– למנף אותם. מה לומר? "אם שם הייתה לי כזו התלהבות. אמנם היא לא היתה על מאה אחוז 

אמת, אבל לפחות אני יודע עד היכן מגיע כוחה של ההתלהבות שלי".
כמו שפעם יצר הרע הגיע ליצר הטוב לביקור, ואמר לו: "תן לי את האברך הזה ליום אחד". 
אמר לו יצר הטוב: "אין בעיה, קח אותו". שכנע אותו יצר הרע באותו יום ללכת לראות איך 
משחקים קלפים. הוא רואה אותם משחקים עד שעה מאוחרת, וחזר הביתה בוכה. שאלה אותו 
אשתו: "למה אתה בוכה?". אמר לה: "איך המסכנים האלה ללא תורה וללא יראה בהתלהבות 
שכזו משחקים וצועקים שש שעות ברציפות. ואני לא לומד בכזו התלהבות כמותם! מעתה אני 

מתחזק ואני חייב ללמוד בהתלהבות לפחות כמותם".
הוא הרי יכל לומר לעצמו "שם יש להם יצר הרע שעוזר להם להתלהב, ואצלי יצר הרע 
מפריע להתלהב". ומה הוא אמר לעצמו? במקום להצטדק, אני לוקח את זה לחיזוקים הטובים 
שלי. בדיוק באותה מידה אתה יכול לומר לעצמך: "אני לוקח את זה לחיזוקים הטובים שלי. 
בתקופה ההיא אמנם הייתי בתחילת דרכי, נכון. אבל גם היום כשאני כבר בשיא השיאים, אני 

יודע מה זו התלהבות על פי העבר ואליה אני חותר".
איך אמר לנו אחד האברכים שלנו שזכה להכיר את עולם התורה בבגרותו? אז חזר הרב 
אריה דרעי אחרי שהיה כמה שנים במדבר. כשהוא חזר, כולם התלהבו וצעקו לעברו. ואותו 
רב שלימד בכולל אמר לי: "מהכדורגל לא צעקנו כך, רק בכדורגל צעקתי כמו שצעקתי היום. 

הרגשתי שהיה פה תיקון, אני מחזק שלוחא דרבנן".
כלומר, ראית איזו התלהבות היתה שם? קח אותה איתך ביחד לימים החדשים, אבל הפעם 

מתוך הבנה, ולא מתוך חוסר הבנה.
של  כאלו  לרמות  להגיע  יכול  שאתה  לך  תדע  אז,  שהיתה  ההתלהבות  את  הכרת  אם 
התלהבות. הפעם בוא תגיע ברצינות לאותה התלהבות. תגיד: "ריבונו של עולם, אני מתפלל 
עכשיו בכוונה לא משום שאני מאמין שזה יעשה טוב יותר לפרנסה, לא משום שאני רוצה 
למצוא חן בעיניך מתוך אלו 'אינטרסים'. אני מבין מה זה אבא ורחום כמוך, אני מבין איזה גודל 
אתה, הבנתי הרבה יותר מפעם מי אתה באמת. אני רוצה לדבר איתך עכשיו בצורה פתוחה". 

תדבר עם הקדוש ברוך הוא.
תאווה  בלי  כי  באהבה,  הצורך  בשביל  התאווה  את  ברא  הוא  ברוך  שהקדוש  כמו  בדיוק 
ה'אינטרסים' בשביל  את התפלות של  ברא  ה'  מידה  באותה  בדיוק  לייצר אהבה.  היה קשה 
רפואה,  לך  שנותנת  התפלה  זו  'אינטרסים'  של  אישי. התפלה  אינטרס  ללא  שהן  התפלות 
פרנסה והצלחה, איך אתה מוכן להשתפך בפני הקדוש ברוך הוא? לפתוח את הלב? להיקרע? 

הרי אתה יודע לעשות את זה, נכון? פעם אחת תעשה את זה בלי 'אינטרסים'.
בדיוק באותה מידה, בתחילה איזו התלהבות היתה לך? בוא נסה עכשיו לשחזר את זה בלי 

'אינטרסים', וזה אפשרי לחלוטין.
וברוכים תהיו!

ומעכשיו אתה 'צדיק' ללא 'אינטרסים'
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להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל

מרן רבינו הגרי"ש אלישיב זיע"א:

מיום בריאת העולם, לא קם כלי משחית 
שהורס את נשמות ישראל יותר מהאינטרנט!

הוראה!ובאישור מורה  בלי סינון ראוי, לא גולשים
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הפסק באמצע פסוקי דזמרה
שאלה: אדם שהיה אומר את הפרק "אשרי יושבי ביתך" 
את  "פותח  בפסוק  תקלה  לו  וקרתה  דזמרה,  שבפסוקי 
ידך, ומשביע לכל חי רצון", שבמקום להמשיך את הפרק 
ככתבו, המשיך - מכח ההרגל - בברכת "המוציא. וכשגילה 
את טעותו, עלה בדעתו לומר מיד "ברוך שם כבוד מלכותו 
לעולם ועד", כדי לתקן את הברכה לבטלה. והשאלה היא, 
איסור  דזמרה  בפסוקי  וכו'  שם  ברוך  בהוספת  יש  האם  

משום הפסק?
שמי  בהלכה,  שמובא  אמת  הן  יפה!  שאלה  תשובה: 
כבוד  שם  "ברוך  לומר  צריך  לבטלה,  ברכה  שבירך 
"ברוך  ויש באמירת  ו(.  רו סע'  סי'  )עי' אור"ח  מלכותו", כדי לתקן 
שם וכו'" כח אדיר לשבח את ה' יתברך, ולתקן את הברכה 
לבטלה שיצאה מפיו. ויש לאמרה בלחש כדין "ברוך שם 

וכו'" שבקריאת שמע )עי' עוד יוסף חי פרשת וירא אות ד(.
ולמעשה, מסתבר שאסור לומר "ברוך שם וכו'" באמצע 
פסוקי דזמרה משום הפסק, כשם שאסור להוסיף פסוקים 
על פסוקים, וכן לענות "ברוך הוא וברוך שמו"  לחזור  או 
בפסוקי דזמרה )עי' יבי"א ח"ו סי' ה(. ויש ללמוד מכאן גם לענין 
"ברוך שם וכו", שאסור לאמרו בפסוקי דזמרה, אלא ימתין 
בין ישתבח ליוצר, ויאמר שם "ברוך שם וכו'", משום ששם 

מותר להפסיק לכל דבר שבקדושה )עי' משנ"ב סי' נד ס"ק ו(.
ואף שפסק הרמב"ם )ספי"ב מהלכות שבועות(, שהתיקון לברכה 
לבטלה הוא ש"ימהר מיד וישבח ויפאר ויהדר וכו'", ע"ש. 
משום  דזמרה  פסוקי  באמצע  לאמרו  אין  זאת,  כל  עם 
הפסק. ועוד, שהרי כעת הוא עוסק בשבחו של מקום, ולכן 

יש להמתין עד לסיום ישתבח.
אתה  "ברוך  המלים  את  רק  אמר  שאם  לציין,  ולמותר 
כידוע(,  בתהלים,  פסוק  )שהוא  חוקיך"  "למדני  להמשיך  שחייב  ה'", 
כדי שלא יכשל בברכה לבטלה, אולם בנדון דידן ימתין עד 

לסיום ישתבח, וכאמור.

ביטול תורה עבור הכנסת ספר תורה
כדי  קבוע  תורה  שיעור  לבטל  מותר  האם  שאלה: 
המתקיים  תורה  ספר  והכנסת  בתהלוכת  להשתתף 
ברחובות העיר, או שיש בזה חשש לביטול תורה וביטול 
וזמרה  שירה  עם  כן  שעושים  כיום  ובפרט  המדרש?  בית 
ורכב מיוחד, והכל באמצעות הגברה ורמקולים, והשמחה 

והקידוש השם גדולים מאד.
שהכבוד  לדעת  יש  ראשית,  יפה!  שאלה  תשובה: 
שעושים לתורה, הוא מצוה מדאורייתא, ויש בזה גם קידוש 
השם גדול ותיקון הכבישים. ואדונינו המלך דוד, היה מפזז 
אשת  שאול  בת  ומיכל  ו(.  פרק  ב'  שמואל  )עי'  ה'  לפני  ומכרכר 
מצינו  וכן  כא.(.  סנהדרין  )עי'  עליו  שלעגה  כך  על  נענשה  דוד 
באנשי בית שמש שהיו אדישים כאשר הגיע ספר התורה 
מהפלשתים, ומתו מחמת כן חמשים אלף איש, כידוע )סוטה 
לה:(. ועל דוד המלך ע"ה נאמר: "דוד מלך ישראל חי וקיים" 

)ר"ה כה.(.

ובפרט כשאין ציבור גדול היודע לשמוח ולשמח, שאז 
בודאי יש מצוה לבטל שיעור תורה ולבוא ולשמוח ולרקוד 
שעל  יז.(,  )כתובות  בגמרא  ומבואר  התורה.  לכבוד  בתהלוכה 
גדול בתורה שמת, צריך לבטל תורה עד שיהיו שם ששים 
ריבוא - שש מאות אלף איש - כמו שהיה בהר סיני, ע"ש. 
וידוע מרבינו החזון איש זיע"א, שפעם שהה במסיבת שבע 
ומיד  תורה,  ספר  הכנסת  תהלוכת  עברה  ולפתע  ברכות, 
ולשמוח  בתהלוכה,  להשתתף  כדי  הסעודה  באמצע  יצא 

בשמחת התורה.
ללכת  מאד  רצוי  תורה,  הספר  את  מלווים  וכאשר 

אחורנית מול הספר תורה כל זמן התהלוכה, וכמו שעושים 
גדול.  שמים  כבוד  בזה  ויש  שלום",  "עושה  אמירת  בעת 
את  נושאים  שכשהיו  פ"ג(,  המקדש  כלי  )הלכות  ברמב"ם  ומבואר 
הארון על הכתף, היו נושאים אותו פנים כנגד פנים, ע"ש. 
שליט"א  קנייבסקי  חיים  רבי  הגאון  התורה,  שר  ורבינו 
לוי  ששבט  מהמדרש,  לכך  מקור  הביא  שם(,  מלך  קרית  )בספרו 

נוראים!  והדברים  אחורנית,  שנה  ארבעים  במדבר  הלכו 
בלבד בעת  שעתיים  שעה אחת או  ולנו נשאר לעשות כן 
י:(,  )ברכות  בגמרא  ומשמע  התורה.  כבוד  למען  התהלוכה 
כבוד התורה מדאורייתא,  ואילו  שקריאת התורה מדרבנן 

ע"ש )עי' בספר עבד לעבדי ה'(.
רשיון  ועם  החוק,  פי  על  הכל  לעשות  שיש  וכמובן 
מהמשטרה. וכן להעמיד סדרנים יראי שמים השומרים על 

התנועה, על הצניעות ועל כבוד התורה. ולה' הישועה.

איסור יחוד במעלית
העלייה  בעת  ולהזהר  להחמיר  צריך  האם  שאלה: 

במעלית מאיסור יחוד עם הנשים?
תשובה: להלכה אין דין יחוד במעלית, משום ששיעור 
הזמן במעלית הוא קצר מאד )עי' סוטה ד., ועיין עוד בספר הנפלא גן נעול 
דף תכא(. אולם מטעמי צניעות, ומשום הרחק מן הכיעור ומן 

הדומה לו )חולין מד:(, יש להזהר ולהמתין למעלית הבאה )ועי' 
ילקוט יוסף איסור והיתר סי' פז ס"ק מב(. 

ונראה שבמעלית ציבורית, כגון מעלית שבבתי חולים 
יש  ולכן  יותר,  קל  זה  הרי  גדול,  וכדומה, שיש שם שטח 
אמרתו  הנפלא  ובספר  קב,  דף  ח"א  צניעות  על  נעול  גן  )ועי'  הצורך  כפי  להקל 
לפרוש  עצמו  ומקדש  בזה  שהנזהר  וכמובן  תמג(.  דף  ארץ 

עליו  מניעות,  מטעמי  יחוד  של  בעיה  כשיש  מהמעלית 
ולקדש  באחרים,  לפגוע  שלא  גדולה  בחכמה  כן  לעשות 

תמיד שם שמים, ולא להיפך חס ושלום.

תפלת העמידה ולאחר מכן קריאת שמע – 
כשהחזן ממהר...

שאלה: אדם המתפלל בכל יום תפלת ערבית בזמן פלג 
המנחה, אולם דא עקא, שהחזן ממהר מאד בקריאת שמע 
שמע,  קריאת  כך  לקרוא  הדעת  ישוב  לו  ואין  וברכותיה, 
האם מותר לו להתפלל עם הצבור תפלת העמידה בלבד, 
ולהרויח גם את כל הקדישים, ורק לאחר מכן יקרא קריאת 

שמע וברכותיה בישוב הדעת גדול?
כזה  שחזן  לדעת  יש  ראשית,  יפה!  שאלה  תשובה: 
מחטיא ומכשיל את הרבים, ויתן על כך את הדין. להיכן רץ 
אותו חזן... הוא בטח לא רץ לחיי העולם הבא, ובטח ובטח 
החזן  את  להחליף  וכדאי  שחת.  לבאר  לרוץ  רוצה  שאינו 
ולעורר את כל הצבור על מעלת התפלה שזה דבר  הזה, 

העומד ברומו של עולם )עי' ברכות ו:(.
למעשה, אם אין לו ברירה וזה המנין שמתאים לו לסדר 
ורק  יומו, עדיף שיתחיל את תפלת העמידה עם הציבור, 
לאחר מכן יקרא קריאת שמע וברכותיה בכוונת הלב, ולא 
יחשוש לסמוך גאולה לתפלה. ומרן רבינו הגדול זיע"א )יבי"א 
שכך  והראשונים  מהש"ס  להוכיח  האריך  קטו(,  אות  קח  סי'  ח"ט 

ראוי לנהוג, ויש ללמוד משם לנדון דידן.
וכמובן שתפלת הערבית המהודרת ביותר, היא כאשר 
מתפללים בזמן צאת הכוכבים, ומרויחים על ידי כך מצוות 
נוספות של הסמכת גאולה לתפלה, זריזין מקדימין ומצוה 

של עיקר הדין בזמן צאת הכוכבים )ועי' הלכה ברורה חי"ב דף קנ(.

אכילת עוגה פחות מכזית ושתית משקה 
חריף לפני התפילה

לפני  בוקר  בכל  תורה  שיעור  המקיים  צבור  שאלה: 
מכזית  פחות  עוגה  לאכול  הם  ורוצים  שחרית,  תפלת 
כדי להתחזק, וכן לשתות כוסית קטנה של משקה חריף, 
מותר  האם  תורה,  בשיעור  דאורייתא  ריתחא  המביאה 

לעשות כן? 
תשובה: שאלה קשה, ובעיה חמורה! אילו היה זה קודם 
עמוד השחר, היה ניתן להקל לכתחילה )יבי"א ח"ה סי' כב(, אולם 
התפלה.  קודם  לאכול  אסור  תפלה,  זמן  משהגיע  בבוקר 
ו(, הביא לשון הרמב"ם  )יבי"א ח"י סי'  ומרן רבינו הגדול זיע"א 
שיתפלל  עד  כלום  שיטעום  לאדם  לו  שאסור  שפסק 
מרן  הוא  הלא  דרבינא,  בריה  מר  גם  וכן  ע"ש.  שחרית, 
הראשון לציון שליט"א, פסק למעשה להחמיר גם בטעימה 
)ילקוט יוסף סי' פט סע' מא(, ע"ש. ובפרט כוסית שתיה שזה ממש 

איסור מדינא, משום שזה דבר שמשכר )עי' יבי"א ח"ד סי' יא-יב(. 
תפלת שחרית,  לפני  כלום  לאכול  אסור  כך שלמעשה 
שתיית  רק  אלא  חריפה,  שתיה  כוסית  לשתות  אסור  וכן 
כח  שיהיה  כדי  התפלה,  לפני  מותרת  בלבד  ותה  קפה 
להתפלל בכוונה. ואף שתיית משקאות קלים קודם תפלת 

שחרית, אסורה )עי' שו"ת ראשון לציון ח"ב סי' ו(.

הורדת הכביסה מהחבל - כשחושש מהגשמים
שאלה: האם מותר להוריד כביסה מהחבל בשבת קודש, 

כאשר חוששים שמא ירדו עליהם גשמים?
תשובה: בגדים דינם ככלי שמלאכתו להיתר, ומותר אף 
לטלטלם מחמה לצל או מחשש הגשמים לתוך לבית. ולכן 
הקופחת  החמה  מהשמש  שחושש  או  מהגשם  כשחושש 
על הבגדים העדינים, מותר להורידם מהחבל בשבת קודש, 
ואין בזה לא משום מוקצה ולא משום מכין משבת לחול. 
צריך  כאשר  מהחבל  הבגדים  את  להוריד  וכמובן שמותר 
צורך,  ללא  סתם  להורידם  אולם  עצמה,  בשבת  ללבשם 
הדבר אסור בהחלט, משום שיש בזה איסור מכין משבת 

לחול.
וכידוע, אין דין מוקצה בבגדים בשבת קודש גם כשהיה 

רטוב ממש בין השמשות )עי' לוית חן סי' לז וחזו"ע שבת ח"ג דף פז(.

איסוף צדקה באמצע חזרת השליח ציבור
שאלה: כאשר באים לבית הכנסת כל מיני אנשים לאסוף 
כלה,  הכנסת  עניות,  כגון  קשות,  בעיות  מיני  לכל  צדקה 
טיפול רפואי וכדומה, ורוצים לאסוף בזמן קריאת שמע, או 
חזרת השליח ציבור, או קריאת ספר תורה וכדומה, והדבר 

גורם להיסח הדעת בתפלה, מה ניתן לעשות בנידון?
מהפוסקים,  הביא  ד(  ח"ג  )יבי"א  זיע"א  רבינו  מרן  תשובה: 
השליח  חזרת  בעת  צדקה  לאסוף  צדקה  לגבאי  שאסור 
ציבור או בעת קריאת ספר תורה, ע"ש. ובספר הקדוש בן 
איש חי )פרשת וארא הל' יג( הוסיף, שלא לעשות כן בעת קריאת 
ְלַגָּבאי  ומותר  מאוד,  בזה  להזהר  יש  כך שלמעשה  שמע. 
למיניהם,  והנזקקים  הצדקה  ְלַגָּבֵאי  לרמוז  הכנסת  בית 
להמתין קצת עד אחרי חזרת השליח צבור, ורק אחר כך 

לתת להם צדקה בעין יפה.
אותם  שרוצים  משום  גדול,  לחץ  ויש  ברירה  וכשאין 
כסף  ולהכין  יש להזהר  נוספים,  הגבאים ללכת למקומות 
ידי  על  בתפלה  הדעת  היסח  לגרום  לא  כדי  וזמין,  קטן 
וכידוע שאסור להעלים  והצלצולים בבית הכנסת.  הרעש 
שלום"  הצדקה  מעשה  "והיה  סח.(,  כתובות  )עי'  מהצדקה  עין 

)ישעיה לב, יז(. 
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סיפורים מהספר ענף עץ אבות
למרן רבינו הגדול זיע"א

בימי הרב מהרש"ל, ליד בית מדרשו, היה איש אחד, שהיה מוכר ירקות בחנות, והיה 
ישן בחנות, וקראו לו רבי אברהם מוכר ירקות, והיה עוסק בתורה בצינעא ובהתמדה 
גדולה, ודבר אין לו עם שום אדם, ולילה אחד נתקשה מהרש"ל בסוגיא עמוקה אחת, 
וכשקם ללכת לביתו, עבר על פני החנות ההיא ושמע שרבי אברהם מוכר ירקות לומד 
והיה מקשיב לו בכל דבריו, ולמחרת  ודעת,  הסוגיא ההיא ומפרש אותה בטוב טעם 
שלח המהרש"ל אחריו, ושאל אותו שאלה מסובכת בש"ס, והשיב לו, כי הוא עם הארץ 
ואינו מבין ולא ידע מאי קאמרי רבנן, ורק אחר שגזר עליו בגזרת מרא דאתרא, פתח פיו 

בחכמה ובבקיאות רבה כמעין המתגבר, הפלא ופלא, אך נתחנן לפני מהרש"ל שישאר 
הדבר בסוד ולא יודיע הדבר. ונמשך הדבר כמה פעמים, שהיה המהרש"ל מפלפל עמו, 
והיה נושא ונותן עמו, ומצא ממנו קורת רוח מרובה, שהיה גברא רבה ויקירא, וכאשר 
נתבקש המהרש"ל בישיבה של מעלה, ציוה לקהל עדתו שיקחו את הרב רבי אברהם 
מוכר ירקות לרבה של העיר, כי אין כמוהו בכל הארץ, ואחר כך על ידי הפצרות רבות 

נאות רבי אברהם לבקשתם, ונתקיימה צוואת המהרש"ל.

תורה,  תלמוד  של  לחצר  סמוך  גר  התניא שהיה  בעל  זלמן  ר'  הגאון  על  מספרים 
התחרו  התלמידים  והילדים  מטר,  עשרה  גבוה  בנין,  של  עמוד  היה  החצר  ובאמצע 
ביניהם מי יצליח לעלות לפסגת ראש העמוד, ובין המתחרים היה נכדו של הגר"ז, הילד 
מנדל, ]שנתפרסם אחר כך כהגאון רבי מנחם מנדל מליבאוויטש, בעל צמח צדק[. והנה 
התחילו התלמידים להעפיל ולעלות, אך כשהגיעו לחצי העמוד המה כרעו ונפלו, ואילו 
הילד מנדל הצליח לעלות עד רום פסגת העמוד. והכל מחו לו כפים. בשמוע הגאון 
את הרעש של מחיאות כפים, הסתכל דרך החלון, וראה את נכדו עומד למעלה בראש 
פסגת העמוד, וכולם מוחים לו כפים, רמז לו באצבעו, שיבוא אליו, וכשבא, שאל את 
ולמעשה  בינינו,  התחרות  זוהי  סבא,  ענהו,  העמוד,  לראש  עלית  למה  מנדלי,  הנכד, 

יותר מכולם,  יפה  ורק אני הצלחתי, שאל אותו, מה כוחך  כולם לא הצליחו לעלות, 
ענה לו, סבא! אני הסתכלתי בפניהם וראיתי שכאשר הגיעו לחצי גובה העמוד, הביטו 
למטה וראו שהם גבוהים מן הקרקע, קבלו סחרחורת, ונפלו. אני החלטתי לא להסתכל 
למטה, כי אם רק למעלה, ולכן אזרתי עוז ועליתי לרום פסגת העמוד. אמר לו, בני, טוב 
עשית, ומקרא מלא הוא. אורח חיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה, ולכן גם 
בלימודיך, לא תסתכל על קטנים ממך בחכמה, פן תסתפק במועט, ואפשר שגם תרד 
מרמת הלימוד שלך, אלא הסתכל בגדולים ממך, באופן שגם אתה תעלה מעלה מעלה, 

ובזה תזכה להיות ברום המעלה. ישמע חכם ויוסף לקח.

מעשה בגביר אחד בעיר בגדאד )בבל( שהיה למדן מופלג ועשיר גדול, שהיה דרכו 
יום בבית מדרשו, עם חכם גדול אחד, גמרא והרי"ף והרא"ש והרמב"ם.  ללמוד בכל 
והיתה לגביר הזה בת בגיל ארבע עשרה שנה, שהיתה חכמה מאד ובעלת כשרונות 
להפליא, ושכר לה אביה תלמיד חכם אחד הבקי בתנ"ך, שילמד עם בתו שעתיים בכל 
יום, את כל התנ"ך, עם פירוש רש"י, ורד"ק, ושיער שצריך לזה שנתיים ימים, ושילם לו 
מראש מאה זהובים, אולם להיות שהבת היתה חריפה מאד, ושוקדת על לימודה, גמרה 
כל התנ"ך במשך שבעה חדשים. ולפי בקשתה התחיל ללמוד עמה גמרא ומפרשים, 
והיא לרוב חשקה וחריפות שכלה, היתה קולטת יפה כל מה שלמד אתה, והיתה נושאת 
יותר משנה, שלמדה עם המלמד  ונמשך הלימוד הזה  ונותנת עמו בפלפול ובסברא. 
הזה בחדר המיוחד שלה. ואביה לא ידע מזה כלל. ורק לאחר שעברו קרוב לשנתיים 
בא העשיר הנ"ל לדעת מה נעשה עם הלימוד של בתו, ולהפתעתו ראה שהיא לומדת 
ואמר, שבהיות  לו כל הענין.  וסיפר  זאת,  וישאל אותו מה  תלמוד עם המלמד שלה, 
שאני נשכרתי לכ"ד חדשים, וקבלתי שכרי מראש, והיא כשרונית ובעלת שכל, ואחר 
שלמדתי עמה כל התנ"ך, ביקשה ממני ללמוד עמה תלמוד, נעתרתי לבקשתה, וסיימתי 
עמה כמה מסכתות, וישחק אביה, ויאמר למלמד, תודה לך, אך עד כאן תחום שבת, ואני 
מוותר לך על הזמן שנשאר מכ"ד חדשים, ולך לביתך לשלום, ואין צורך שתטרח עוד 
לבא ללמד אותה יותר. אחר שהלך אמרה הבת לאביה מה זאת עשית לי, אני חשבתי 
שאדרבה תתן למלמד שכר לעוד שנתיים שימשיך ללמוד עמי תלמוד, ואתה שילחתו 
וילך לשלום, ויאמר לה אביה, בתי חמדת לבי, למה את צריכה ללמוד תורה שבעל פה, 
וכי את בן שלומד תורה עד שנעשה מורה הוראות בישראל, הלא את בת שעומדת בעוד 
כמה שנים להנשא, ולטפל בכל צרכי הבית, ובילדים, ואת הכל תשכחי, והלואי שתזכרי 
את לימוד המקרא, ותעסקי בו לכל הפחות בשבת. הדברים לא מצאו חן בעיניה, כי 
אמרה בלבה אני אלמד ואהיה חכמה כמו ברוריה. אבל מפני כבודו של אביה שתקה, 
לבית  הסמוך  בחדר  תשב  שהיא  בלבה,  גמרה  זאת  ובכל  עמו.  להתוכח  רצתה  ולא 
מדרשו של אביה, ותקשיב ללימודו עם החברותא שלו, דרך החלון הפתוח לחדרה. 
ותעש כן, ובכל יום היתה מעיינת בסוגיית הגמרא שהיו לומדים בה, ושומעת הקושיות 
והתירוצים שמפלפלים ביניהם באזן קשבת, והיתה מבינה כל דבריהם, ורושמת בפנקס 
הערותיה על דבריהם, ואין איש שהיה יודע ממעשיה כלל, ואפילו אמה לא ידעה מזה, 

ורק בזמן הסעודה בלבד היתה באה ויושבת על שלחן אביה לאכול.
והנה אחר שנים רבות שהתרגלה בלימוד הזה, נזדמן כאשר היתה אוכלת בסעודה 
אחת עם אביה, נשמעו דפיקות בדלת, וכשפתחו את הדלת נכנס איש אחד, ושאל אותו 
הגביר, מה שמך, ויענהו שמי חיים חיים בן שלום. מאיזה עיר אתה, מעיר מולדתך, מה 
שלום פלוני הדר בעיר ההיא, ובשלחן היו צלחות עם פירות, ויאמר לו האורח ראה אחר 
הרמונים, והסתכל הגביר וראה שיש צלחת של תפוחים אחר הרמונים, וחשב שכוונתו 

לומר תפחה רוחו של אותו פלוני, כלומר שנפטר. שאל הגביר מה רצונך ממני, ויענהו, 
גר אנכי בארץ ובידי אין פרוטה לפורטה, אם מצאתי חן בעיניך לתת לי פרוטות מעטות 
ותחי נפשי. ויקרא הגביר את בתו ויאמר לה ראי בתי שבמעיל שלי התלוי בחדר השני 
יש שם שני דינרים אחד של כסף ואחד של זהב, שימי לב וקחי הדינר של כסף ותתני 
אותו לאורח, היא נכנסה לחדר ולקחה במתכוין את הדינר של זהב, ותמסרהו בידו של 
הגביר  הוצרך  ואחר שעה  נפרד בשלום.  והאורח  ליד השלחן.  וחזרה לשבת  האורח, 
לדינר של זהב, ויצא בכיסו רק הדינר של כסף, ויכעוס על בתו לאמר, הלא הזהרתיך 
שתתני לאורח הדינר של כסף, ולא הדינר של זהב, ומדוע לא שמת לבך לעשות כדברי, 
ענתה לו, אבא, אני עשיתי זאת בכוונה, וטעמי ונימוקי עמי, כי כנראה אתה חשבת את 
האורח כסתם עני שבא לבקש פרוטות למחייתו, אבל אני ידעתי שהוא תלמיד חכם 
משכיל ונבון וראוי הוא לדינר זהב ועוד יותר, ויאמר לה אביה, הגידי נא לי מהיכן ידעת 
שהוא תלמיד חכם, ענתה לו, אבא אתה שאלת אותו מה שמך, ואמר ששמו חיים חיים 
בן שלום, וכוונתו חכם חיים בן שלום, ולרוב הענוה אמר חיים חיים, כי חיים הראשון 
גימטריא חכם, ואם לא כן איך נקרא בשם חיים חיים. וקיים מה שאמרו חז"ל יהללך 
זר ולא פיך. כלומר יהללך זר, ולא, אם לא נמצא זר שיהלל אותך, אז פיך, והוא עשה 
כן ברמז. עוד שאלת אותו מאיזה עיר אתה ואמר מעיר מולדתך, וחשבת כנראה שהוא 
)בבל( ששם נולדת, ולכן שאלת אותו אחר כך מה שלום פלוני, ולא היא,  מעיר בצרה 
ועל  מולדתך,  נקראת  סופרים, שהתורה  ושל  חכמים  מעיר של  היא, שהוא  שכוונתו 
שאלתך לשלום פלוני, וענה לך ראה אחר הרמונים, ואתה הסתכלת על השלחן אחר 
הצלחת של הרמונים, ולא היא, כי כוונתו, שבספר שיר השירים כתוב הנצו "הרמונים", 
ואחריו נאמר "לא ידעתי", ותשובתו הרמתה של האורח, כי לא ידוע לו דבר על פלוני. 
כן,  ויעש  שנית,  אליו  ויביאהו  הזה  האורח  את  ויחפש  שילך  למשרתו  הגביר  ויקרא 
וישאל אותו על כל הדברים הנזכרים, ויענה אותו שכוונתו ככל אשר אמרה בתו של 
ופטרו  זהובים  כמה  של  מתנה  לאורח  ויושיט  בתו,  חכמת  על  הגביר  וישמח  הגביר. 
לשלום. וישאל הגביר את בתו מאין לך החכמה הזאת, ותאמר לו מן החלון, ויאמר לה, 
איזה חלון? ותספר לו כל מה שעשתה ולמדה במשך כמה שנים, בחדר הסמוך לבית 
מדרשו, ושהיתה מקשיבה רוב קשב ללימודו עם החברותא שלו בש"ס ופוסקים, דרך 
החלון, ויאמר לה אביה, והרי גם אני למדתי ש"ס ופוסקים במשך כל השנים האלה, עם 
החברותא שלי, ומדוע לא השכלתי גם אני לרדת לסוף דעתו של האורח הזה, כמו שאת 
הבנת מדבריו, ותאמר לו, אבא, אתם למדתם בפרהסיא, שהכל יודעים מהקביעות של 
הלימוד שלכם, לא כן אני למדתי בצינעא בחדר הסמוך לבית מדרשכם, ואף אחד לא 
ידע ממני, ויש קבלה ביד חז"ל, שהלומד בצינעא מחכים, שנאמר ואת צנועים חכמה. 
ולכן זכיתי לחכמה זו, כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה. )עוד יוסף חי להגרי"ח פרשת תרומה, בד"ה 

ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה(.

ּוְדָלא מֹוִסיף, ָיֵסף... )שם(
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