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 עד הכסף...
 

במדרש רבה מובא:  -וישמע אברהם לעפרון וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דבר באזני בני חת 
 -צדיק. "ולא ידע כי חסר יבואנו"  זה עפרון שהכניס עין רע בממונו של -אמר הכתוב "נבהל להון איש רע עין" 

שחסרתו התורה אות וא"ו, ולכן נכתב "עפרן" חסר וא"ו. ויש להתבונן הלא עפרון ירש את השדה מאבותיו, 
 וזכותו היתה לדרוש עליה כל מחיר שירצה, ומדוע מאשימו הכתוב ברעות עין?

אחוזת קבר, הם הרגישו כי יש אלא יש להתבונן בהשתלשלות העניינים. כאשר בא אברהם לבקש מבני חת 
להם את הזכות לתת חלקת אדמה לזה שהיה נשיא אלוקים, ואף הם הבינו שירויחו מכך, כי כל מי שקיבל מעט 
כסף מאברהם, היה מתעשר, כמו שאמרו חז"ל על יצחק בנו שזבל פרדותיו היה יקר יותר מכספו וזהבו של 

"השדה נתתי לך והמערה  -ני העיר כי אינו לוקח את הכסף אבימלך. וגם עפרון הבין זאת, ולכן הודיע לכל ב
אשר בו לך נתתיה", כי מה שאברהם יתן יהיה מזה ברכה גדולה, ומה לו בין רב למעט. כל זה היה בשלב 
הדיבורים, אך ברגע שראה בעיניו את הכסף, הסתנוורו עיניו, איבד את ההיגיון והמחשבה, וחטף את כל הקופה. 

שהיה צריך לשרות בו ברכה, לא רק שלא היה בו ברכה, אלא הכניס בו עפרון עין רעה,  ולבסוף בכסף הזה
 והכסף איבד את סגולתו.

* 
על רבי יונתן אייבשיץ זצ"ל שהיה לו פעם ויכוח עם הכמרים, אם אפשר לשנות את טבעם  מסופרבהקשר לזה 

ן אדם רגיל. ואילו רבי יונתן טען של בעלי החיים. הכמרים קבעו שאפשר לאלף חיה, ולעשות שתתנהג כמו ב
שחיה לעולם לא תוכל להיות כאדם. קבעו הכמרים יום שבו יראו קבל עם ועדה, איך הצליחו לאלף חתול שישמש 
מלצר בסעודה. בבוא היום התאספו כל החכמים והשרים והמלך בראשם, וגם רבי יונתן הופיע שם. התזמורת 

אולם נכנס חתול גדול כשבידו מגש עמוס לעייפה במאכל ומשתה, פצחה בשירה עליזה, והנה נפתחה הדלת ול
וצעד באלגנטיות לעבר המוזמנים כדי להגיש להם התקרובת. ממש כמו מלצר מושלם. לפתע הוציא רבי יונתן 
אייבשיץ ממעילו קופסת טבק גדולה שבה טמן מבעוד מועד עכבר קטנטן, פתח רבי יונתן את הקופסה, והנה 

של כל הנוכחים, החתול שכח את כל מה שאילפו אותו במשך חודשים רבים, זרק בחבטה  לעיניהם המשתאות
גדולה את המגש על כל תכולתו, והחל לרדוף באולם אחר העכבר. גם עפרון היה אדם נימוסי, ודיבר כל כך 

 יפה, אך כשראה את הכסף הכל נשכח, והפך להיות בין רגע נבהל להון שוטה ורע עין.
 

 

 דרכי הפרד"ס  עצה טובה
 אופנים בפירוש התורה

כאשר מכבסים טלית צמר, לא 
אי להשרותה במים יותר כד

לא כדאי  ,כמו כןמחצי שעה. 
לייבשה בשמש הגורמת 
להצהבה ]וכן לא לייבש במייבש 

)סדר היום בהלכה כביסה[. 
 .ובאגדה(

 אותיות מיוחדות
, חריגהבצורה  שלפי המסורת נכתבותיש אותיות בספר תורה 

שבורות )כיום  / מלופפות / עקומות / רבתי / כגון אותיות זעירות
לופפות או שבורות, בגלל אי וודאות לא מציינים אותיות עקומות מ

נה של "לבכותה" אות כ"ף קטבהמסורת לגביהם(. לדוגמא: 
 קצת.אברהם רמז בעל הטורים שבכה )בראשית כג, ב(, 

 מגיד דבריו / פנינה מתורתו של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל
 

ד בנינו ללמדם תורה ויראה וחינוך דתי מסורתי של ישראל סבא ראוי לנו להשתדל בע ,תורה אוהביאם אנו "
למען יהיו תופשי תורה  ,למען יתענגו מזיו כבודה ,ויהיה כל ישעם רק בלימוד התורה ,ולהזהר על כל קוץ וקוץ

ואומרים בפה מלא שאין רוצים  ,לא כאותם שאין להם רגש על לימוד בניהם .חכמים ומשכילים בכל פרטיה וסעיפיה
 ".דלים עמו שילמד שפות ולימודי חולומילדותו משת ,יות בנם לומד תורה מלאכת הענייםלה

 (ק')"מגיד חדשות" ח"ט עמ' 
 

  
 

   

 חיי שרה
 

 עלון מס'
1061 

 

 052-7654216יו"ל ע"י הקרן לזיכוי הרבים. נייד: 
 gmail.com7654216@אשדוד. דוא"ל:  14/13כתובת: רח' הרב רוזובסקי 

 א"פהתש ב"כשנה 



 
 

 פנינים ופרפראות
 

פירש רש"י ז"ל: ובתואל היכן היה, הוא היה רוצה לעכב ובא מלאך והמיתו. ע"כ. ולכאורה יש  -ויאמר אחיה ואמה 
ואם כן מדוע נשאר בחיים. ונראה לעניות דעתי לתרץ שמכיון שעתידות לצאת ממנו להקשות, הרי גם לבן רצה לעכב, 

 )מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל(. שתי אמהות, והן רחל ולאה, לכן לא הרגו הקדוש ברוך הוא.
 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 מעשה קטן אך מושלם

 
 
 

ח ע"א( מספרת על "הגמרא במסכת עבודה זרה )דף י
רבי חנינא בן תרדיון שהיה מקהיל קהילות ברבים, 

גזירות הרומאים. פעם אחת חלה  למרותומלמד תורה 
רבי  שאלרבי יוסי בן קסמא, ונכנס רבי חנינא לבקרו. 

אתה מקהיל קהילות  "מפני מהרבי חנינא: את יוסי 
"מן השמים ירחמו"  !".ברבים, הרי זו סכנת נפשות?

 אין סומכיןהרי : "רבי יוסי תמהחנינא.  ענה לו רבי
תמה אני אם לא ישרפו אותך "והוסיף:  ?!",על הנס

 ."ואת ספר התורה באש
 

 בשאלה: רבי חנינא החזיר לו להשיבו על כך,במקום 
כלום "ענה לו רבי יוסי: ". מה אני לחיי עולם הבא?"

לעמוד כלומר, האם הזדמן לך  ",מעשה בא לידך?
כן, פעם אחת הכנתי " :רבי חנינא ? ענהבנסיון גדול

סכום כסף לסעודת פורים וסכום נוסף למתנות 
לאביונים. קרתה טעות וסכומי הכסף התערבבו, ולא 
ידעתי מה שייך לעניים ומה מיועד לסעודת פורים, 

אם כן, "ומספק נתתי הכל לעניים. אמר לו רבי יוסי: 
 מחלקך יהי חלקי ומגורלך יהי גורלי".

 

רבי ל וכי כל כך קשה :זועק לביאור שיח הזה-הדו
ראוי שמעשה טוב שעשה רבי חנינא למצוא יוסי 

?! הרי שיחתם היתה נסובה על לעולם הבא תו  ו  ּכלז  
 תורה ברביםשל רבי חנינא להרביץ נפשו  סירותמ

תוך כדי סיכון חיים, ומה גדול יותר ממעשה זה?! 
וכי המעשה שמצא לבסוף )תרומה לעניים( יכול 

 ביחס להרבצת תורה במסירות נפש?לעמוד 
  

)סוף  בפירוש המשניות רבנו הרמב"םמשיב על כך 
 מסכת מכות( בהקדים שאלה אחרת: שנינו במשנה

רצה הקב"ה לזכות  ,: רבי חנינא בן עקשיא אומרשם
ולא את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות". 

לזכות מצוות כדי במדוע צריך להרבות בתורה ומובן 
מצוות יכול הקב"ה מעט העולם הבא, הרי גם בלחיי 

מבאר הרמב"ם:  להנחיל לעם ישראל עולם הבא?
"מעיקרי האמונה כי כשיקיים אדם מצוה מתרי"ג 
מצוות כראוי וכהוגן ולא ישתף עמה כוונה מכוונות 
העולם בשום פנים, אלא שיעשה אותה לשמה 

. ועל זה אמר זכה בה לחיי העולם הבאמאהבה, הנה 
אי אפשר שלא ינא כי המצוות בהיותן הרבה, רבי חנ

, יעשה אדם בחייו אחת מהן על מתכונתה ושלימותה
המצוה תחיה את נפשו באותו ובעשותו אותה, 

 מעשה".

ממשיך הרמב"ם ומביא ראיה לדבריו: "וממה שיורה 
מה ששאל רבי חנינא בן תרדיון 'מה  –על העיקר הזה 

והשיבו המשיב 'כלום בא  ,'?אני לחיי עולם הבא
 ?מעשה לידך', כלומר: נזדמן לך לעשות מצוה כהוגן

ככל  מצות צדקה על דרך שלימותהשיבו כי נזדמנה לו 
רבי יוסי לא ייחס  ., וזכה לחיי העולם הבא"מה שאפשר

ו של רבי חנינא שהקהיל החשיבות מיוחדת למעש
קהילות ללימוד תורה, משום שעקב פרסום המעשה 

לשם שלא  הללב שמץ של מחשב גנבהשהתיתכן 
שאל את רבי חנינא האם עשה מצוה ולכן . שמים

. התשובה היתה נקיה מכל רבב של נגיעות בשלימות
פעם אחת מצות צדקה מהודרת קיימתי " :חיובית

בסתר, בלי שום שיקול אחר של כבוד וכדומה, כי אף 
המעשה הפעוט אחד לא ידע על המעשה שעשיתי". 

מעשה  הואללא כל כבוד ופרסום,  של נתינה שקטה
 ., שמזכה בגינו בוודאות בעולם הבאקטן אך מושלם

* 
ל "זצ נובימירבי מנחם מנדל מר יושב היה הצדיק

, מרודעני  לפניווהנה בא  .ולומד בחבורה עם תלמידיו
לבוש בלויים, פניו חיוורות, וכל הופעתו מעוררת 

שיביא לו , ורמז לשמשו נכמרו עליו רחמי הרבחמלה. 
מהארנק מטבע זהב יקרה. הושיט הרב לעני את 

לדרכו  אחר שהלך העני המטבע, והלה אורו עיניו.
החל להצר על התיישב הרב בדעתו, ו, שמח וטוב לב

כיון כך שנתן לעני את המטבע רק מתוך רחמנות, ולא 
קרא שוב לשמשו והורה לו  לשם מצות צדקה. בנתינתו

 אליו. לחזורולבקשו העני  חרלצאת לחפש א
 

ויחרד נפל לבו בקרבו ע העני כי הרב קורא לו, ושמכ
: כנראה מתחילה רצה בחושבו האיש חרדה גדולה
נחושת, והתחלפה לו במטבע של הרב לתת לי מטבע 

להחליף  מבקש הוא, והבחין בטעותששל זהב. כעת 
מה מאוד אך  ..לי את מטבע הזהב במטבע נחושת.

הוציא מארנקו  והרב נדהם, כאשר התייצב לפני הרב,
 זהב נוסף, ומסרו לו!  מטבע
            

, הביע השמש את פליאתו הרבה על יצאלאחר ש
רבי, אם רצית לתת לו שתי מטבעות " :של הרב מעשיו

פירש לו  .?!"זהב, למה מתחילה לא נתת לו שתיים
מתחילה חשבתי לתת לו רק מטבע הרבי את מעשיו: "

, גרידאזהב אחת, אך בראותי שנתתיה לו מרחמנות 
 שתהא כולּההחלטתי כי עלי לתת לו מטבע נוספת, 

 ".לשם מצות צדקה!
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 לייתר את הקושי

 
 

  !זה לא צחוק 
דג גדול  לקנות בשוקפרנס הגדול של חלם, הצדוק,  בירתיכף אחר תפלת שחרית של ערב שבת, יצא 

ס את הדג תיק הטלית והתפלין, הכניאת החזיק  ובשניהנשען על מקלו  שביד אחתלכבוד שבת. מחמת 
 לביתו. וכך היה הולךלתוך הכיס הפנימי של מעילו כשראשו למטה וזנבו למעלה, 

 
שכש היה כעסן גדול שאותו דג   על פניו. הגונהסטירה  ' צדוקבזנבֹו וסטר לו לר לפתעוחצוף גדול היה, ּכִּ

 
יר, והחליטו הע-מיד נתכנסו כל טובי על פניו! לפרנס העירלסטור  -כזו שחוצפה  ותגעש ותרעש העיר:

 ...נפשות ולהטביעו בנהר-לדון את החצוף בדיני פה אחד:
 

 ...צחוק צחוק אבל   
 

 בשבילנו הוא טוב. -פעמים מה שנראה רע 
 

 אצלנו! –את האוצרות  מוצאים
 

 "אוצרותינו"
 עונג שבת אמיתי!!! םוטועמי

 

 שזור בסיפורים ומשלים ,לאור חידושיהם ולקחיהם של רבותינו הספרדיםאוצרות התורה  הספר 'אוצרותינו' לוקח את הקורא למסע אל
 

  םניתן להשיג בישיבת כסא רחמי

 

 מעשה בחכם אחד, שנותר בערב שבת ללא פרוטה
 מעותאיני רואה דרך להשיג " :לאשתו . אמרלפורטה

. לא ..."הוצאות השבת, אלך לבית הכנסת ואלמדל
ל וכבר נקרא ע מאז שהחל ללמוד, עברו רגעים מספר

אדם שהגיע לבית מעוניין שיכתוב  .שליח לביתו ידי
 עבורו אגרת, וישלם לו את שכרו.

 
בלשון רהוטה ובכתב נאה,  האגרת את כתב החכם

ן יפה והלך לדרכו. קנה החכם את והלה שילם לו בעי
וכשחזר גילה שהלה שכח את  ברווח, כל צרכי השבת
 האיגרת בביתו. 

 
תוכל לקרוע את " :ביום ראשון בא אותו אדם ואמר

התבוננתי וראיתי שאין לי בה צורך כלל.  .האיגרת
מתפלא אני שלא חישבתי דרכי מראש והייתי נמנע 

 ."מכתיבתה
 

מתפלא הוא על דבר " :כשהלך, אמר החכם לאשתו
אינו יודע שהוא היה שליח מאת ה' כדי והאגרת, 

 . "צרכי השבתוכל לקנות שנ
 

מדוע  - דאג לך כך לצרכי השבתה' אם " :תמהה האשה
. "ללא פרוטה, ונצטערנו על כך?בהתחלה השאירך 

אילו היה לנו כל צרכינו מתחילה, לא " :ענה לה החכם
ולא היינו  עלינו, את השגחת ה'בעין היינו רואים 

 . "מודים לו כראוי

 ל"זצ מאני מנחם סלימאן רבי הגאוןמסביר  -כך 
היה עם בני  - "פריך ממני" בספרו( חברון של רבה)

ישראל בשעה ששהו במדבר. בכל בוקר המתין להם 
המן סמוך לפתח ביתם טרי ומוכן לאכילה, ללא כל 
מאמץ ויגיעה מצדם. קיים היה חשש שבעקבות כך 
יתרופף הקשר התמידי של העם עם בוראו. מה עשה 

ְרִעֶבָך", י  ְנָך ו  ְיע  הלחם שהוציאו ממצרים  ה'? קודם "ו 
, הרעב נגס במעיהם, והיה מכליהם כצידה לדרך תם

ברור להם כי בכוחות עצמם אין באפשרותם להביא 
מזון. רק לאחר שחלחלה ללבם ההבנה כי הם תלויים 
ן ֲאֶשר ֹלא  מָּ ֲאִכְלָך ֶאת ה  י  אך ורק בידו יתברך, זכו ל"ו 
ִדֲעָך  ן הו  ע  ֶתיָך", וכל זה למה? "ְלמ  ְעתָּ ְוֹלא יְָּדעּון ֲאב  יָּד 

א ִפי  ִּכי ֹלא צָּ ל מו  ל ּכָּ ם ִּכי ע  ָאדָּ ּדו  ִיְחֶיה הָּ ֶלֶחם ְלב  ל ה  ע 
ם"  ָאדָּ את הקושי והעינוי,  כשאדם חש –ה' ִיְחֶיה הָּ

"מוצא פי ה'",  ל פיע הורואה את ישועת ה' המגיע
מודה לה' כראוי, בבחינת "אודך כי עניתני ותהי הוא 

 לי לישועה" )תהלים קיח, כא(.
 

לות עלול ליפול לרשת אדם המבוסס כלכלית, בק
שטווה לו היצר ולהיכשל בשכרון כוח, אך אם יגיע 
חלילה לפת לחם ולאחר מכן תצמח לו הישועה, יודה 

 ויאמר "הודו לה' כי טוב". 
 

מדוע איפוא צריך לחכות לשבטו של הקב"ה?... 
מלכתחילה נכיר בהשגחתו ולא נצטרך לעבור את 

 הקושי...



 

 אור המאיר  
 שאלות ותשובות שענה לשואליו בקצרה מרן רה"י הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א

 (שעתיד בע"ה לראות אורח"ג )מתוך ספר "מקור נאמן" 
 

 

בשם במקום " אמא/ " "אבא"בכינוי האם ראוי להנהיג בבית שההורים יקראו זה לזה ליד הילדים  שאלה:
 והאם יש מקור להנהגה זו? ,הפרטי

ובכלל לקרות להורים בשמם הפרטי זה  ( עיין רש"י שם.ע"ב ז". המקור בברכות )טכןכדאי להנהיג תשובה: 
 זלזול ח"ו.

 
בפני עצמו, או שמזכיר שתיהן "הדרן"  מסכתהאם עושה לכל  ,שתי מסכתותיום על עורך סמי ש שאלה:

 ?באותו "הדרן"
 .בהדרן אחד מזכיר שתיהן תשובה:

 
מה  "(,כגון סוגית "פתח פתוח)ללמוד ני הישיבה אינם מסכימים לבחורים גבי סוגיות ודפים שרבלשאלה: 
 ?סיום מסכת יחשבשיכדי לעשות 
 בעלמא. לקרוא אותם בגירסא תשובה:

 
 האם למנהג תונס מוציאים ספר תורה נפרד לחתן גם בשבת פרשת "חיי שרה"? שאלה:

 נכון. תשובה:
 

או "סימנים"  'קורן' –ככלל איזה תנ"ך עדיף  ,וב()מקוה שיצא בקר "איש מצליח"בהיעדר תנ"ך של  שאלה:
 (?י)ר' שמואל ריאח

 ."סימנים" תשובה:
 

מומלץ שאלמד בזמנים גוים, ורציתי לדעת איזה ספר בחו"ל בין  הבאוניברסיטאני לומד  שאלה:
 ?המצומצמים שיש לי

 והלכות תלמוד תורה והלכות הרמב"ם הלכות דעות חובות הלבבות )שער הבחינה ושער הבטחון(, תשובה:
 .מסלת ישרים ,אורחות צדיקים, תשובה

 
קלתי מספר פעמים בגמרא ורש"י המתארים כל מיני במסגרת לימודי הבקיאות בישיבה, נת שאלה:

מהלכים במערכת הכוכבים והמזלות, וקשה עלי מאד להבין כוונתם. האם יש ספר המבאר דברי חז"ל 
 בתחום הכוכבים והמזלות בלשון בני ימינו, על פי הידוע כיום בקרב חכמי המדע?

אולי יוכל לעזור לך. ויש  -נסים וידאל  יש ספר צבא השמים )כמדומני( לאסטרונום החרדי פרופ' תשובה:
 עוד כמה ספרים חדשים שכתבו ביאור על הלכות קידוש החדש להרמב"ם, ומסתמא בכלל מאתים מנה.

 
שנאמר עליו  ,דור שביעי מאדם ,פעמים ספר שנקרא "ספרא דחנוך" מספר הקדוש מוזכרבזוהר  שאלה:

וסיפר בו כל מיני מראות שראה  ,והוא כתב ספר לאחר לקיחתו השמימה ,אותו האלוקים""ואיננו כי לקח 
ולכן היהודים הפסיקו , אימצה לעצמה את הספר הזה בתחילת דרכהשהנצרות  וידועוסודות שגילה וכו'. 

 הספר נמצא בשפה כושית ותורגם על ידי אברהם כהנא. האם מותר לקראו? .להשתמש בו
ואם לא חלו בו עוד זיופים  ,ק אם הדברים המובאים בזוהר אכן נמצאים בספר הנ"לצריך לבדו תשובה:

 מהנוצרים. ואז אפשר להחליט.
___________________________________________________________________________________ 
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