פרשת השבוע :חיי שרה

עורך :הרב עוזיאל אדרי

שרה אמנו

שרה הייתה אמו של יצחק בלב ד ואברהם היה
תישמעאל ובני
למעשה גם אביהן של אומות אחרו 
קטורה .שר ה  -שאפה שהשפ ע האלקי יופנה אך
ורק ליצחק ,סמל הקדושה .וכך משמע גם מדברי
א"-ל"ז" ,רומז
ת "ויהיו"-בגימטרי 
המדרש שמיל 
כי ימי חייה הטובים היו ל"ז שנה ,משעה שנולד
יצחק עד שעת העקידה כאשר יצחק היה בן ל"ז
שאז נפטרה .כלומר חייה הטובים של שרה הינם
ההמשכיות ביצח ק -סמל הקדושה.אברהם לעומת
זאת ,רצה להעניק מכל אשר לו לכל בניו .אולם
ת "בן האמה"" ,כי לא יירש
שר הרצתה מאד לגרש א 
עם בני עם יצח ק" ,וביקשה מאברהם להעניק הכל
לזרעו של יצחק  -עם ישראל.
א (סוטה פ"ה) על הפסו ק "כל
וכך נאמר בתוספת 
אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה" ...אמרה לו
הואיל ואני אומרת כך ואתה אומר כך יכריע המקום
בינותינו ,והקב"ה הכריע כדברי שרה שנאמר כל
אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה .כמ"ש "ויתן
אברהם את כל אשר לו ליצחק".
בברכת שבת שלום ומבורך
רב קהילת קודש “שבטי ישראל” שכונה יא' באר שבע

לוח הזמנים
לפי שעון "חורף"
עלות השחר
זמן טלית ותפילין

יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת קודש
כו' מרחשון כז' מרחשון כח' מרחשון ער"ח כסלו ר"ח כסלו ב' כסלו ג' כסלו
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פרשת השבוע  :חיי שרה
והמלך דוד
הפטרה:

כניסת השבת16:16 :
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רבינו תם:
שבת מברכין

המולד :יום שלישי שעה  4אחה"צ 8 ,דקות ו 6-חלקים.
ראש חודש כסלו ביום חמישי הבעל"ט.

גליון מס' 688

מבחנה של רבקה
שקִינ ִי נ ָא ְמעַט מַי ִם ִמ ּכַדְֵּך
תי ֵאלֶי ָה ַה ְ
שאֹב ו ְ ָא ַמרְ ּ ִ
ו ְ ָהי ָה ָה ַעלְמָה ַהיֹּצֵאת לִ ְ
אדֹנ ִי
אשֶר הֹכִי ַח ה' לְבֶן ֲ
שה ֲ
שאָב הִוא ָה ִא ּ ָ
שתֵה וְג ַם לִג ְ ַמלֶּיָך ֶא ְ
ו ְ ָא ְמרָה ֵאלַי גַּם ַא ּ ָתה ְ
(בראשית כד ,מג-מד)

בנוהג שבעולם אדם המבקש לישא אשה ,הרי שהוא בודק במכלול במעשיה במידותיה וצניעותה
וכו' ,וכן הוא בודק בייחוס משפחתה ובפרט באחיה ,כמו שאמרו 'הרוצה לישא אשה יבדוק
באחיה משום שרוב בנים דומים לאחי האם' .אולם אליעזר בבואו לבדוק אשה ליצחק ,לא בדק
בה אלא מידה אחת בלבד – מידת החסד ,וזהו כור המבחן אשר הציב להצלחת שליחותו .ואכן
בחר מיד ברבקה ,הגם שגדלה בבית של עובדי אלילים ,ואחיה היה לבן הארמי – אבי אבות
הרמאים .וכל כך למה ,מפני 'שהיו מעשיה דומים למעשה אברהם' ,ועל כן 'היא האשה אשר
הוכיח ה' לבן אדוני' ,כמבואר במדרש שלפנינו .והיינו שיש במידת החסד כדי לחפות על כל
הקלקולים הללו ,יען כי 'הייחוס' כמו בדיקת 'אחי האם' נועדו כדי לגלות על אופי המידות
המוטבעים בטבע נפשה של הכלה המיועדת ,אך מי שנתברכה במידת החסד אינה צריכה כלל
לגילוי או ראיה ,מפני שמידה זו מוכיחה יותר מכל על טבעה ואופי מידותיה .תדע שגם אברהם
אבינו ע"ה ,גדל בבית של עובדי אלילים ,ואביו תרח שכל מהותו היתה להחדיר כפירה בעולם
לא היסס גם להשליכו לכבשן האש באור כשדים רק מפני שלא הלך בדרכו .ועם כל זה ,אברהם
אבינו ע"ה היה ההיפך הגמור ממורשת אביו ,אשר מפעל חייו היה לפרסם את האמונה בבורא
עולם ,מפני שמידת החסד היתה טבועה בשורש נפשו עד כי היה לעמוד החסד של העולם .וזה
עומק המדרש ,אשר הקיש את מעשה רבקה – למעשה אברהם אבינו' :שהיו מעשיה טובים
דומים למעשה אברהם'!
ברם המטיב להתבונן בעומק דברי המדרש הללו ,יראה שעיקר מבחנה של רבקה לא היה בעצם
עשיית החסד ,אלא 'במאמץ' הנלווה אליו .וכה הם דברי הכתובים בתיאור מעשה החסד של רבקה
(בראשית כד ,טז-כ)' :ותרד העינה ותמלא כדה ותעל ,וירץ העבד לקראתה ויאמר הגמיאיני נא
מעט מים מכדך ,ותאמר שתה אדוני ...ותכל להשקותו ותאמר גם לגמליך אשאב עד אם כילו
לשתות ,ותמהר ותער כדה אל השוקת ותרץ עוד אל הבאר לשאוב ותשאב לכל גמליו' .וברש"י
(שם ד"ה וירץ)' :לפי שראה שעלו המים לקראתה' .ועיין ברמב"ן (שם) שדקדק מלשון הכתובים,
שדוקא בפעם הראשונה המים עלו לקראתה ,שכן כתיב 'ותרד העינה ותמלא כדה' ולא כתיב
'אשאב' ,אך בפעם השנית בבואה להשקות גם את הגמלים – כתיב 'גם לגמליך אשאב' .וראיתי
בספר 'אזניים לתורה' להגאון רבי זלמן סורוצקין זצ"ל שביאר בטוב טעם ,שבפעם הראשונה
כשיצאה לדלות מים לביתה ,עלו המים לקראתה כדי שלא תטרח לשאוב מפני שהיתה צדקת.
אך בפעם השניה כשביקשה להשקות את הגמלים של אליעזר ,לא נעשה לה נס והיתה צריכה
לשאוב מים כדי להשקותם ,יען כי בעבור מצות החסד צריך להתאמץ ולטרוח ,עכת"ד .ולחידוד
הדברים יש להוסיף ,כי במעלת החסד יש שתי בחינות' :מצות החסד' ,ו'מידת החסד' .ואמנם
'מצות' החסד מתקיימת בעצם ההטבה שעושה עם חבירו ,מכל מקום 'מידת' החסד המגלה על
האופי ושאר מידותיו של האדם ,נמדדת על פי שיעור 'המאמץ' שהוא משקיע בה ,ופשוט שככל
שהמאמץ גדול יותר – כך מתעצם הגילוי על שיעור קומתו .ואכן הרואה יראה שעיקר המבחן
שביקש אליעזר לבדוק ברבקה היה לפי גודל 'המאמץ' שהיתה מוכנה להשקיע ,וז"ש 'והיה
העלמה היוצאת לשאוב ...ואמרה גם אתה שתה וגם לגמליך אשאב היא האשה אשר הוכיח ה'
לבן אדוני' ,יען כי להשקות עשרה גמלים עד גמר שתייתן טרחה מרובה היא עד למאוד ,והבן.
ודע שעיקר מתן שכרה של מצוה ,הוא על פי מידת 'המאמץ' המושקע בעשייתה .ומרגלית יקרה
מצאתי בספר 'דעת תורה' להגאון רבי ירוחם ליבוביץ' זצ"ל' :אם יניח אדם על המאזניים כל
מעשים טובים שהם בלא צער ,ועל כף השני יניח מעשה קטן בצער ,יכריע את כל המעשים
הטובים .וזה סוד גדול' ,עכ"ל .ומשנה ערוכה היא באבות (ה ,כג) 'לפום צערא אגרא' ,ופירש
הרמב"ם (שם)' :לפי מה שתצטער כך יהיה שכרך .ואמר שלא יתקיים מן החכמה אלא מה
שתלמד בטורח ועמל וכו' ,אבל קריאת התענוג והמנוחה אין קיום לה ולא תועלת בה' ,עכ"ל.
וכן חזר להורות בפסקין (הלכות ת"ת פ"ג הי"ד) ,וזה לשונו' :אין דברי תורה מתקיימים במי
שמרפה עצמו עליהן ,ולא באלו שלומדים מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה ,אלא במי שממית
עצמו עליהן ומצער גופו תמיד ולא יתן שינה לעיניו ולעפעפיו תנומה' ,עי"ש.
ועתה צא ולמד מפרשת העקידה ,עד היכן מגיעה התביעה ל'תוספת מאמץ' .וכה הם דברי

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

ותמת שרה בקריית ארבע
חיי שרה כחיי האדם  -המערה שבה קבר אברהם אבינו ע"ה
ת "מערת המכפלה". הגמרא במסכת
את שרה אשתו נקרא 
עירובין (נ"ג) אומרת שהמערה הייתה בת שתי קומות "בית
ועליה על גביו".ויש בזה רמז עמוק לכללות חיי האדם בעוה"ז.
"ותמת שרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען"רומז באופן
נפלא לחיי האדם" :שרה" הוא רמז לנשמה היורדת מהעולם
העליון אל העוה"ז. כדברי הזוה"ק הידועים בפרשתנו על
הפסוק "מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה"
שבו רמוז כל חלקיה וכוחותיה של הנשמה .והיא חיה "בארץ
כנען" " -כנען"פירושו "סוחר"כמ"ש המפרשים "כנענים"הוא
שם נרדף ל"סוחרים" .מטרת החיים היא "מסחר"  -לסחור
בעוה"ז ולהרוויח כמה שיותר מצוות ומעשים טובים (כמאמר
הגמרא "האי עלמא דמי לבי הילולא חטוף אכול חטוף ושתי").
כל עוד האדם חי הוא מכונ ה "חברון" מלשון חיבור ואחדות.
ת (אש,רוח,מים,עפר)שמחוברים
גופו מורכב מארבעה יסודו 
יחדיו ויוצרים ומאפשרים מציאות אחת של אדם חי .בעת
פטירתו מן העולם מתפרדים ארבע יסודות הללו ורמז לזה
"קרית ארבע"  -ארבעה יסודות נפרדים .לאחר סיום עבודת
האדם בעוה"ז ,כשמיצה את עצמו והוציא לפועל את הכוחות
הרוחניים הכבירים שניתנו בו ,הוא מגיע אל "המכפלה" -
למעל ה "כפולה ומכופלת"בעולם העליון.

הכתוב (בראשית כב ,יג)' :וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר
נאחז בסבך בקרניו וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו תחת בנו',
וברש"י שם' :בסבך ,אילן .בקרניו ,שהיה רץ אצל אברהם ,והשטן סובבו
ומערבבו באילנות' .ויש להתבונן נוראות ,מדוע היה צריך לסבך משמים
את קרנות האיל כדי להקשות על אברהם להקריבו תחת בנו ,וכי לא די
בגילוי מסירות נפשו ועמידתו בניסיון הגדול והנורא של עקידת בנו,
עד שצריך להוסיף לנסותו בסבך האיל .ברם אין לנו אלא ללמוד מכאן,
שאין גבול לתוספת המאמץ הנדרש מהאדם בקיום מצות בוראו!
וכנגד זה ,שא נא עיניך וראה מה גודל שכרו של 'מאמץ' הקטן ביותר.
שכן ידועים דברי רש"י הנשגבים עה"פ (בראשית ט ,כז) 'ויקח שם
ויפת את השמלה וישימו על שכם שניהם וילכו אחורנית ויכסו את
ערות אביהם ופניהם אחורנית וערות אביהם לא ראו' ,ופי' רש"י' :אין
כתוב ויקחו אלא ויקח .לימד על שם שנתאמץ במצוה יותר מיפת ,לכך
זכו בניו לטלית של ציצית ,ויפת זכה לקבורה לבניו' .וכבר תמהו בעלי
המוסר ,הרי בכל מעשה המצוה ,היו שם ויפת שותפים מלאים ,כפי
שהתורה טרחה לתאר בפנינו ,ואם כן מדוע נבדל שכרם כל כך ,עד כי
בניו של שם זכו למצות 'ציצית' אשר שקולה כנגד כל המצוות ,ואילו
יפת לא זכה אלא לקבורת בניו ...אתמהה! אלא שגם בזאת יאמר ,שאין
לנו אלא ללמוד מכאן ,עד היכן מגיע שכרו של 'תוספת מאמץ' ,אשר
מכפיל את שכר המצוה לאין שיעור ואין ערוך לעומת העושה את אותה
מצוה ממש בלעדי אותו המאמץ!

בברכת שבת שלום ומבורך

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע
מחלקת הכשרות

ישועת ה' שם כהרף עין
כתוב במדרש שעל רבקה נאמר הפסוק" :כשושנה בין החוחים".
ת "חוחים" -שני
היא הייתה ה"שושנה"הצדקת שהייתה מוקפ 
הרשעים בתואל ולבן .כך מסביר הזוהר הק' את הלהיטות
של הסטרא אחרא ללכוד ברשתם נשמות גבוהות היא יודעת
שבזכות אחיזה זו מובטח גם הקיום שלה עצמה.ולכן היא אינה
מרפה מהנשמות הללו.גם בתואל ולבן ידעו שרבקה היא מקור
הברכה של הבית וניסו לעכב את עזיבתה.וכשהגיע הזמן הכל
נעשה במהירות ולכן היה לאליעזר קפיצת הדרך כדי שרבקה
ם.
לא תשהה אף רגע מיותר אחד במחיצת הרשעי 
מכאן אנו לומדים דבר נפלא:כאשר מגיע זמן הגאולה,אין היא
מתעכבת אפילו רגע אחד לכן אסור להתייאש נוכח חשכת
הגלות הארוכה כשם שבגאולת מצריים יצאו בני ישראל.
והקב"ה לא עיכבם אפילו כהרף עין כ ך "כימי צאתך מארץ
מצריים אראנו נפלאות" .

נשואי יצחק ורבקה
מוסבר בתורת החסידות ,נישואי יצחק ורבקה מסמלים את
הייעוד של כל הבריאה  -החיבור וההתאחדות של הנשמה
והגוף (בלשון החסידות :מ"ה וב"ן) .יצחק היה בארץ ישראל,
מקום הקדושה ,ואף הוא עצמו היה קודש ,שכן נתקדש לעולה
תמימה בניסיון העקידה .רבקה הייתה בחוץ לארץ ,בביתו של
בתואל ולבן הארמי ,וכביטוי המדרש" :כשושנה בין החוחים".
הנישואין של שניהם מבטאים את ההתחברות של שני הקצוות
הללו  -רוחניות וגשמיות ,נשמה וגוף .התחברות זו היא תכלית
כל הבריאה והמטרה של כל התורה ומצוותיה להשכין את
הקדושה האלוקית כאן למטה ולעשות מהעולם הזה הגשמי
כלי להשראת אור ה'.

יוגו"
"גלדריה
גרנד קניון ,באר-שבע
] ] ] ] ]

"השווארמה של קרמני"

רח' הבדיל  ,19עמק שרה ,באר-שבע
] ] ] ] ]

מיטל"
"פלאפל של
רח' בן צבי  ,1באר-שבע
] ] ] ] ]

"פלאפל הכרם"

קריית הממשלה ,באר-שבע
] ] ] ] ]

"פיצה ברצרומא"
רח' אלעזר שמואלי  ,1באר-שבע
] ] ] ] ]

"ברברי"

סניף א’ :שדרות ירושלים  ,2באר-שבע
סניף ב’ :רח’ קק”ל  ,51באר-שבע

דבר רבני הקהילות
הרה"ג יהודה צומעי שליט"א
רב ק"ק " קול רינה וישועה " בשכונת רמות

כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה
כתוב בפסוק" :ותמת שרה וכו' ויבא אברהם לספוד לשרה
ולבכותה" ובמילה "ולבכותה" נכתבה ה"כף" קטנה ,ומבאר בעל
הטורים שלא בכה אלא מעט .וזה משני סיבות :א .ששרה הייתה
כבר זקנה ב .כיוון שמסרה דין לשמיים שאמרה "חמסי עליך"
וגו' וכיוון שמסרה דין נענשה תחילה והמאבד עצמו לדעת אין
מספידים אותו .הכלי יקר שואל  :למה כתב בפס' את המילה
לשרה פעמיים? וגם אם כתב ,למה הכניס את המילה "לשרה"
בין ההספד לבכי? ובעיקר קשה :שידוע בכל מקום שג' לבכי
וז' להספד (גמ' מועד) וא"כ למה הפסוק הקדים את ההספד
לבכי? ומתרץ :שבכל מת האבל הולך ומתמעט כי ברבות הימים
הכל נשכח וגזירה על המת שישתכח מן הלב .אבל אצל שרה
אימנו בכל יום ויום הרגישו בחיסרון שלה מצד העדר תורתה
ומעשיה הטובים שאבדו לדורה .על כן הקדים הספד לבכי.
ועוד אמרו חז"ל :כמי שמתה אשתו הראשונה כאילו נחרב בית
המקדש בימיו ולכן בהתחלה בא לספוד לשרה בעבורה כי ידע
שעלתה למקום יקר ונכבד מאשר בארץ ,רק אחר כך בכה על
בית המקדש שנחרב בימיו ולכן הפסיק במילה "לשרה" לפי
שהבכי היה על שנדמה לו על שנחרב בית המקדש בימיו .אשר
היה גובהו ק' אמה ע"כ בא הרמז ב – "כף" קטנה כי "כף" עולה
בגימטרייה  100ר"ל כאילו התמעטו ה –  100אמה ונעשו קטנים
דהיינו חורבן הבית ובגמ' בסנהדרין הסתפקה האם הספד יקרא
דחיי או יקרא דשכבי (כבוד החיים או כבוד המתים) ומסקנה:

שההספד הוא כבוד המת לכן נאמר לספוד לשרה לומר שההספד
הוא לכבוד הנפטר .ומובא בפתחי תשובה ביורה דעה סימן שד"מ:
שהגאון בעל הפני יהושוע ציווה שלא יספידוהו ובכ"ז הספידו הגאון
בעל הנודע ביהודה ומבאר מורינו מרן הרב שך זצוק"ל :דמקור
ההלכה שת"ח יכול למחול על כבוד על כבוד תורתו ולכן יכול לצוות
שלא להספיד הוא מהנאמר בתהילים " כי אם בתורת ה' חפצו"
ואח"כ נאמר "ובתורתו יהגה" ודרשו חז"ל במסכת ע"ז דף י"ט.
שקודם שלמד האדם את התורה היא נקראת תורת ה' ואחרי שלמד
היא נקראת תורתו של האדם שלמדה וכיוון שהיא נחשבת תורתו
שלו יכול למחול על כבודה וכ"ז אמור רק ביחס לתורתו שלמד בימי
חייו אבל כבוד התורה שהיה יכול להמשיך וללמוד וללמד אילו היה
נשאר בחיים ועל תלמידים שיכל להוסיף .אין ביכולתו למחול לפי
שאינה "תורתו" שהרי לא למדה עדיין ונשארת בגדר "תורת ה" וע"כ
אפשר להספיד את הת"ח ,שבתורה הזאת נאבדה לנו כי ע"ז אינו
יכול למחול .והדברים נאים למי שאמרם שזכה ולמד ולימד והעמיד
תלמידים הרבה וחבל על דאבדין ,שאבדנו טובה הרבה וחסרה לנו
"תורתו" ,זכותו תגן עלינו אמן.
מאמר זה נכתב לע"נ מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אלעזר
מנחם מן שך זצוקללה"ה ,ששבוע שעבר היה יום פקידת שנתו.
בברכת שבת שלום ומבורך
הרב יהודה צומעי
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