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אסתר, שולמית בת 
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אביחי בני שני, טליה, משה חיים  
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 האם מותר 
 לחברא קדישא לנסוע 

 עם נפטר דרך מנהרה
שאלה: לאחרונה נחנכה מנהרה חדשה וארוכה בכביש 

העולה לירושלים, ומכיון שהדבר מצוי מדי יום ביומו 

והעולם לקבורה  נפטרים מרחבי הארץ  שמעלים 

בירושלים, התעוררה שאלה האם מותר לנהג שמוביל את 

הנפטר לנסוע דרך המנהרה, או שעליו לחשוש שמא 

באותה שעה שהוא נכנס למנהרה נמצאים בה כהנים, 

והוא מטמא אותם בכניסתו לשם, ועליו לנסוע בדרך 

 עוקפת אף אם יאריך בזה את דרכו.

תשובה: הגאון הגדול רבי נסים קרליץ שליט"א אמר 

שראוי להחמיר ולא לנסוע דרך המנהרה עם נפטר, דדבר 

המצוי הוא שיהיו בה באותה שעה כהנים. והגאון רבי 

 יעקב מאיר שטרן שליט"א הניח דבר זה בצ"ע.

והגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א אמר דיש כמה צדדים 

להקל בדבר: א. על כל אחד מן הנוסעים במנהרה באותה 

שעה חל הכלל של כל דפריש מרובא פריש, ומסתמא 

אינו כהן. ב. דין זה תלוי בדין אהל זרוק, דלמ"ד שמיה 

אהל הרי המכונית שבה נמצא הנפטר חוצצת בפני 

הטומאה ואין המנהרה נטמאת, ועוד דהמכונית שבה יושב 

הכהן מצילה אותו מן הטומאה. אמנם קי"ל העיקר להלכה 

דאהל זרוק לאו שמיה אהל ואינו מציל בפני הטומאה 

]וראה להלן מש"כ בזה בשם הגר"ש גרוס[. ג. קי"ל ספק 

טומאה ברה"ר טהור, ולכן בודאי מותר לכהן להיכנס 

למנהרה ואינו צריך לחשוש שמא יש שם מת באותה 

שעה, אך יש להסתפק האם מכח אותו כלל יכול הנהג 

החברא קדישא להניח שאין כהן ברה"ר באותו הזמן 

שהטומאה נכנסת לשם, או שמכיון שכעת יש שם טומאה 

 ודאית, לא אזלינן לקולא בספק האם יש שם כהן או לאו.

והגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א פסק להקל 

מטעם שהכהנים בתוך כלל הציבור אינם בגדר מיעוט 

 המצוי שצריך לחשוש לו. 
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מספר מגיד המשרים ידידנו הגאון רבי חיים 
 ‘:ץ“פרדס כ’א, רבה של “זאיד שליט

אני רוצה לספר כאן סיפור נדיר ומיוחד, ואני 
חושב שהסיפור הזה יעלה עם מסר לפני אדון הכל, 

 וגם לכם ציבור הקוראים.
יום הכיפורים. עבדכם הנאמן  ערב מוצאי 
התפלל ביוה"כ בישיבה שאנו מחזיקים בס"ד לנוער 
נושר, שם יש התעלותא גדולה לשמוח איתם ולרקוד 

 . לות החג ולהתחזק מתפי איתם, 
ובמשך כל יום הכיפורים עבודת השם 
סחטה ממני כוחות נפש ופשוט כמעט 

 התמוטטי.
מוצאי יום הכיפורים אני נכנס 
לבית לשתות כוס קפה להרגע אחרי 

שעות של עבודה קשה מנשוא, אני  21
יוצא החוצה מהישיבה ונכנס לרכב 
מכניס את המפתח לתוך הרכב ולא 
מתניע. ואני חייב לשתות משהו. מי 
יעזור לי כעת לסדר את הרכב ובפרט 
שכעת רק יצא כיפור. אני עומד בחות 
יהודי עבור שם עם טלית  וראיתי 
ושאלתי אותו אם יש לו כבל בשביל 
להתניע את הרכב, הוא חושב דקה 
שתיים ואומר שיש לו, הוא הלך מהר 
והביא את הרכב שלו פתח מכסה מנוע 
חיבר את הכבלים והנה נדלק המנוע. 
הודתי לו מעומק ליבי על העזרה שעזר 
לי. והוא אומר לי אני יכול לבקש ממך 

טובה? אמרתי לו כן. והוא אומר לי שיש לו קרוב 
משפחה שיש לו נמק ברגל ויתכן ויחתכו לו את הרגל, 
ואותו קרוב שלי אוהב את הסיפורים שלך ואת 
השיחות שלך, בבקשה תעשה טובה תצלצל אליו ותן 
לו מילות חיזוק. לקחתי ממנו את המספר ושמרתי 

 אותו.
הגעתי לבית שתיתי שתי כוסות קפה ונשכבתי 
מעט לנוח. ואז אמרתי לעצמי שאני הולך לעשות 
מסירות נפש, אני לא הולך לצלצל אליו אלא אני נוסע 
אליו עד רעננה. אני מכוון את ה'וויז' לרעננה הוא 
מחשב מסלול מחדש ויוצא מהבית לקיים מצווה, לא 
לפני שעדכנתי את אשתי. ולמרות שניסתה לשכנע 
אותי שאלך למחרת בכל אופן הסברתי לה שזה 

 מצווה חשובה וחובה לעשותה היום.
והנה בתוך המסלול של רעננה אני רואה 
שמופע גם העיר הרצליה, אמרתי לעצמי יתכן שזה 
נכון כי שני הערים הללו יש להם את אותו קרבה של 
כמה וכמה דקות. נסעתי. אני רואה כביש שחור וריק 
ומולי שלט 'הרצליה פיתוח', המשכתי לנסוע והגעתי 
לרחוב מסויים בהרצליה שיש שם ווילה מפוארת, 
ולפתע נזכרתי שאני מכיר את האזור הזה ולא יודע 

 מהיכן. 
ראיתי שכך הבנתי שהכל משמיים יצאתי 
מהרכב וצלצלתי מהפעמון. יוצאת לי פיליפינית 
ושואלת אותי למה באת, אמרתי לה שיש שם חולה 
ובאתי לבקר אותו ושתגיד לו שהרב זאיד בא לבקר 
אותו. ואז נזכרתי שחודשיים לפני הייתי שם בשיעור 
תורה ממש בבית הזה. והיא אומרת לי שלא יאומן 
באתי במוצאי יום הכיפורים ושאני יברך אותה לשנה 

טובה ברכתי אותה. ואז הוא יצא אליי והודה לי על 
השיעור בשעתו ועל כל השיעורים בכלל. והיא נכנסת 
לבית ומוציאה לי שלושים כרטיסים של מאה שקל 
וביקשה שאחלק את זה למי שארצה. אמרתי לה 

 בסדר גמור ומשם אני הולך לרעננה.
מגיע לרעננה מבקר את החולה יושב איתו 
ומדבר אליו. ואז חזרתי לבית. אמרתי לבורא עולם 
אני עשיתי מסירות נפש לבקר יהודי במוצאי יוה"כ 
וקבלתי שלושת אלפים שקל. ריבונו 

 של עולם למה?
 וכאן אתם חייבים לשמוע מה קרה לי.

ן על  יום למחרת אני מקבל טלפו
הבוקר ואישה בוכיה על הקו. ובעלה 
לקח את הטלפון ואמר לי "הרב זאיד 
הייתה לי סוכה והיא התפרקה ואין לי 
כסף השנה לקנות סוכה". אמרתי 
לעצמי יושבים זוג באשדוד ואין להם 
כסף. ומיד הסתכלתי על הכרטיסים 
ראיתי שרשום שם חנות בשם 'סנטר' 
ושלחתי אותם לבדוק אם יש שם 
סוכה. לאחר שבדקו אכן הייתה שם 

שקל, ושלחתי   2,511סוכה שעולה  
 כרטיסים לאשדוד. 25להם 

איזה שמחה גדולה הייתה להם. כמה 
שקל. הלכתי לסופר  2,511נשאר לי? 

'ברכת השם' לעשות קניות לחג. והנה 
ליד החנות יש שם בית כנסת ועברה 
שם אישה ששאלה אותי אם העזרת 
נשים פתוחה, עליתי לבדוק לה ואמרתי לה שכן 
פתוח והיא עלתה. היא נעמדה מול הארון קודש שמה 

שקל   141יד ואומרת: "בורא עולם תראה יש לי בתיק  
ועוד חמש שקל בארנק. אני צריכה לעשות קניות 
בהרבה כסף לחג ואין לי. בורא עולם אם אתה רוצה 
שיהיה לי חג תביא לי אם לא אני אחזיר את המוצרים 

 חזרה". אמרה פרק תהילים ויצאה החוצה. 
היא נכנסה לסופר ומלאה עגלה מלאה מוצרים 
ורצתי מהר לקופה ראשית ובקשתי ממנו מעטפה 

כרטיסים. כתבתי על   21שקל ולקחתי    2,111שמתי  
המעטפה 'צדקה בסתר' ושמתי בעגלה בלי שתשים 
וקופצת  לב. היא פתאום רואה את המעטפה 

שקל.   2,145מהתרגשות ומהתלהבות וכעת יש לה  
והיא מגיע לקופה ואני אחריה. היא עשתה חשבון 

 שקל בדיוק מה שהבאתי לה.  2,145והכל יצאה לה 
שקל. אני חוזר   511כמה נשאר לי מהתלושים?  

הביתה ומקבל טלפון מזוג שמחכה לי. הלכתי אליהם 
ואמרו לי שצריכים שלום בית. אומר לי הבעל: "הרב 
זאיד אני סובל מכאבי גב, וראיתי בחנות 'טבע נאות' 

שקל לכבוד החג זה מתאים לי".   511נעל שעולה  
שקל   511  -ועכשיו הגעתי לשוק וראיתי אתרוג ב 

ושנתי את דעתי שבמקום נעל אני אקנה אתרוג. 
אמרתי להם אם על זה אתם רבים הוצאתי את 
הכרטיסים וראיתי שיש שם גם טבע נאות והבאתי 

 שקל. 511להם ביד 
שהקב"ה מגלגל שאגיע להרצליה אני לא מגיע 
סתם. זה רק בשביל מסירות נפש לעם ישראל!! 

שקל והכל לכבוד בניו של השם יתברך. אין   0,111
 מקרה בעולם.

ואז הוא יצא אליי 
והודה לי על 

השיעור בשעתו ועל 
כל השיעורים 

בכלל. היא נכנסת 
לבית ומוציאה לי 
שלושים כרטיסים 

של מאה שקל 
וביקשה שאחלק 

את זה למי שארצה. 
אמרתי לה בסדר 
גמור ומשם אני 

 הולך לרעננה.

 רבי חיים זאיד
בגמ' מגילה )ו:( אמר רבי יצחק, אם יאמר לך אדם 
יגעתי ולא מצאתי, אל תאמן. לא יגעתי ומצאתי, אל 
תאמן. יגעתי ומצאתי, תאמן. הני מילי בדברי תורה, 
אבל במשא ומתן סייעתא הוא מן שמיא. ולדברי 
תורה לא אמרן אלא לחדודי, אבל לאוקמי גירסא 
סייעתא מן שמיא היא. ע"כ. והנה לשון רבותינו ז"ל 
בזה צריכה לימוד. הלא מציאה באה לפתע וללא 
הכנה, מהו אם כן לשון יגעתי ומצאתי, היה לו לומר 
יגעתי והשגתי. גם צריך להבין לשון האמנה שהוזכר 

 כאן.  
אולם לימדנו בזה רבי יצחק, שהניגש לעסוק בתורה 
והנה אין הוא מבין את הסוגיה או נתקל בקושיה 
עצומה המזדקרת לנגד עיניו, אך הוא עמל ויגע להבין 
את האמת, אמנם תקוותו בעמלו היא להבין את 
הקשה אצלו באופן שיתיישבו הדברים בדעתו, אך 
כאשר עמל ומתייגע בסוגיה הקשה בעיניו, מגלה 
הוא בה לפתע עומקים הרבה יותר נפלאים ממה 
שציפה להם ליישוב שאלתו, כאילו דלתות עלומות 
נפתחו בפניו מבלי שיידע שישנן שם מלבד דלת 
אחת שנתייגע לפותחה, וכבר אוצרות רבים נחשפים 
בפניו. והנה הוא רואה בחוש כי מצא מציאה אוצרות 
בלומים המאירים את אורם לפניו. ולפיכך אם יאמר 
לך אדם יגעתי ולא מצאתי, כלומר שלא מצא עומק 
הזוהר לפניו באור יקרות, אל תאמן. כלומר, אל תאמן 
לו שיגע. כי אם באמת היה עמל ויגע להבין, היה 
מגיע להבנה ולהשגה זו, שהיא בגדר מציאה של 
ממש. ואם אומר יגעתי ומצאתי, דהיינו שמצא 
מציאות שכלל לא ציפה להן, תאמן לו שיגע ומצא. 
וזה דבר שהנסיון יעידהו, שפעמים שבתחילת 
הלימוד נראה הדבר מובן ברובד מסויים הנראה 
כמושלם, אך כאשר יגעים בסוגיה בגלל הערה כל 
שהיא המתעוררת ומחייבת עיון עמוק יותר, מתגלים 
רובדי עומק נפלאים המאירים את עיני הלומד גם 

 בפרטים שקודם לכן היו נראים כמובנים היטב. 
יגיעה זו משמעה לתת לב ולדקדק בכל מילה 
בגמ'  ו ה  ובמשנ ל  " ז ו  נ תי רבו הם של  במילותי
ובראשונים, ולהתאמץ להבין כוונתם האמיתית. וכל 
שכן במקרא. ומשחש כי ישנה מילה שאין כוונתה 
ברורה חוזר וקורא ומעיין בדברים, עד שהם מאירים 

 בפניו. 
אמנם את זאת יש להדגיש, כי אימוץ המחשבה 
כראוי בלימוד מחייב ריכוז חד שאי אפשר בשום 
את  יח  נ מז הלומד  ן  אי ו אם  י יע אל להג פן  או
ההתעניינות הטבעית בענייני העולם שמסביב. אבל 
הגומר בדעתו להציב בראש מעייניו את השאיפה 
להיות מעיין אמיתי בתורה ולהיות בקי בכל דבריה, 
ולפיכך חותר הוא לנצל כל רגע אך ורק למטרה זו, 
ומנתק עצמו עד כמה שידו מגעת מכל מה שמבזבז 
את זמנו לריק, מתוך שמחת חיים וזהירות בכבוד 
הזולת. אדם זה מובטח לו שיזכה למלא את ימיו 
ולילותיו בצבירת אוצרות של תורה, בבחינת ואברהם 
זקן בא בימים, שכל ימיו באים עמו כקרונות מלאים 
הבאים אחרי הקטר המוביל, והנה מגיע היום 
שתורתו מכרזת עליו כי נעלה וגדול הוא בתורה 

 משאר בני גילו שבחרו בדרך קלה ורפויה יותר. 
 

 רבי זמיר כהן:הגאון 

את המילה הזאת יש כאלה שלא מבינים. 
 ||| זמן ששווה כסףהגיע הזמן שיבינו 



את הסיפור הבא סיפר מגיד המשרים ידידנו 
א, ומהמסר הטמון בו “ הגאון רבי חיים זאיד שליט 

נוכל ללמוד מהי כוחה של לדון את האדם לכף 
 זכות.

יש לי חבר מהישיבה קראו לו יעקב, היינו 
חברים מאוד טובים ועשינו חברותא תקופה 
קצרה. הבחור התחתן ואני גם ומעט נפרדו מעט 
, ונפגשים פעם בכמה זמן באירועים,  דרכנו

ובשנתיים האחרונות כלל לא פגשתי 
אותו. והנה אני פתאום פותח עיתון 
'יתד נאמן' של שכן שלי והנה אני 
רואה מודעת אבל ששם מפורסם 
שאבא של יעקב נפטר. ואני נזכר 
ו,  שאותו יעקב הוא בן יחיד לאבי
כפשוטו לא בנים ולא בנות חי לבד 

 בבית. 
אמרתי לעצמי שהילד קשור 
לאבא זה לא פשוט, אמרתי נלך 
לניחום אבלים שהיה בגבעת שאול 
יש הרבה  רושלים, אבל מה?  בי
א  ל שבתי ש ח ראה  כנ ו ם  עי רו אי
אספיק לנחם אותו. והנה לאחר כמה 
זמן הלכתי לחתונה בהיכלי מלכות 
ב  ק ע י ת  י א י נ י ע ה  ט ל ם ק או ת ופ
מרחוק. רצתי אליו והוא כולו שמח 
ומתלהב, ואני מחבק אותו. בתחילה 

לא האמנתי למראה עיניי איך יתכן אדם ששיכל 
את אביו לא מזמן והנה הוא כולו שמח וצוהל מה 

 השתנה בו?
אני אומר לו, יעקב באמת היה לי צער גדול 
לשמוע את זה. והוא צוחק שאבא שלו נפטר, והוא 
עדיין עם החיוך שלו. עמדתי בהלם ולא ידעתי איך 
להגיב, אמרתי לו 'תנוחמו מן השמים', והוא לא 
בצער וכולו שמח. שתקתי ולא דברתי מילה, הייתי 

 בהלם סוף כל סוף בן יחיד.
יצאתי מהחתונה והתקשרתי לישראל שהוא 
חבר יותר טוב ממני של יעקב. הוא עונה לי ונזכר 
מי אני. שאלתי אותו: "תגיד לי, הלכת לנחם את 
יעקב?". אמר לי "כן בטח". שאלתי אותו מה עובר 
עליו כולו שמח ורוקד. והוא אומר לי הרב זאיד אין 
לך מושג הוא כבר שלוש שנים אינו בדעתו 
הצלולה ועוד בחיי אביו, והוא ידוע כבר בירושלים 

 כאחד לא נורמאלי.
קודם כל תראו איך אני דנתי לכף זכות, ולא 
חשבתי שהשתגע. אבל אני למדתי מזה דבר גדול 
מי שצועקים לו 'תחזור בתשובה' והוא לא מתייחס 
וממשיך לצחוק עליך אני מלמד עליו זכות. ואני 
לא כועס עליו כי בסך הכל נטרפה עליו דעתו, כי 
מי ששפוי לא עושה צחוקים מהשם יתברך. ואדם 
צריך לסדר לעצמו זמן מיוחד לקבל על עצמו 
ות  י חנ שפיע על הרו בות כדי לה קבלות טו

 והקדושה שבו!!
תורתינו הקדושה מחייבת אותנו לדון לכף 

זכות שנאמר ''בצדק תשפוט עמיתך" , ואם אכן 
היינו נוהגים כן לא היה לשון הרע ורכילות בעולם 
וכבר מזמן היינו נגאלים, שכף החובה היא השורש 
שממנו נולדים דברי הלשון הרע והרכילות, וכאשר 
אדם רואה את חבירו עושה מעשה ודן אותו בליבו 
לכף חובה, הרי כבר יש בידיו דברי לשון הרע או 
רכילות לספר, ובהרבה מקרים זו רק שאלה של 
זמן מתי הוא יספר את הדבר או יפעל ממש לרעת 
חבירו, ואם היה דן לכף זכות לא 
 , ו ר י ב ח ל  ר ע ספ ל ה  מ ו  ל ה  הי
 והלשון הרע לא היתה נולדת כלל. 

הרואה או שומע גנותו של חבירו 
במצוות בין אדם לחבירו או בין 
אדם למקום, וחבירו ירא אלהים 
צריך לדונו לכף זכות אפילו אם 
המעשה נראה לו נוטה יותר לכף 

 ז{ -חובה. }ח"ח הלשה"ר ג
הרואה או שומע גנותו של חבירו 
במצוות בין אדם לחבירו או בין 
אדם למקום, וחבירו הוא בינוני 
אשר נזהר מן החטא ולפעמים 
נכשל בו, אם המעשה נראה לו 

ל   שניתן לפרש המעשה   -שקו
לזכות או לחובה באותה מידה, 
צריך לדון את חבירו לכף זכות. 

 ז{ -}ח"ח הלשה"ר ג
הרואה או שומע גנותו של חבירו במצוות בין 
אדם לחבירו או בין אדם למקום, וחבירו בינוני 
אשר נזהר מן החטא ולפעמים נכשל בו, אם 
המעשה נראה לו נוטה יותר לכף חובה נכון מאוד 
שיהיה אצלו הדבר כספק ולא יכריעהו לחובתו 

 ח{ -ז{ }ח"ח לשה"ר ג-של חבירו. }ח"ח לשה"ר ג
הרואה או שומע גנותו של אדם רשע, אינו 
צריך לדונו לכף זכות אלא לכף חובה, ולגביו לא 
 שייך כל מה שכתוב בהמשך }ח''ח עשין ג' במ''ח{. 
ישנם מקרים שעושה המעשה הרע, עשהו 
בגלל נסיבות מסויימות כגון לחץ גדול שהיה נתון 
בו בפרנסתו או בעניינים אחרים, ולולי זה לא היה 
עושה את המעשה, ואף על פי שהמעשה שנעשה 
אסור, מכל מקום הדבר קל יותר בחומרתו 
ממעשה שנעשה מתוך זלזול או על מנת להכעיס, 
גם זו נקודה המסייעת להפחית קצת מחומרת 

 המעשה שנעשה. 
גם כאשר אי אפשר לנקות לגמרי את  -ולכן 

עושה המעשה מכף חובה, חובה עלינו ללמד עליו 
זכות כדי להפחית מחומרתו של המעשה, וזה 

 בכלל "בצדק תשפוט עמיתך". 
אחרי הסיפור וההתעוררות של דברי המוסר 
אני לא מאמין שיש עדיין קורא שלא קיבל על 
עצמו את הקבלה שהיא חובה ולא זכות לדון את 

‘ כל ’ ל לדון את  “ האדם לכף זכות. וכמאמר חז 
האדם לכף זכות, שהכוונה היא שצריך לדון את 

 מעשיו, גם אם נראיים וגם אם לא. בהצלחה.‘ כל’

‘ ’

אני אומר לו, יעקב 
באמת היה לי צער 

גדול לשמוע את זה. 
והוא צוחק שאבא 
שלו נפטר, והוא 
עדיין עם החיוך 

שלו. עמדתי בהלם 
ולא ידעתי איך 

להגיב, אמרתי לו 
'תנוחמו מן השמים', 
והוא לא בצער וכולו 

 שמח. 

 הרב חיים זאיד

 

ם  כ י ת ו ר ש פ א ב
לזכות את הרבים 

 ללא כל מאמץ!
אם אירע אתכם 

או מכיריכם 
 סיפור מחזק

שלחו אלינו בית 
 ‘אור השבת’

נתיבות   3311\4חזני ‘ רח
אור ’ולציין עבור 

 ‘השבת
 או בפקס: 

80-7743098 

"הנה אנכי נצב על עין המים ובנות אנשי העיר 
יוצאות לשאוב מים. והיה הנערה אשר אומר 
אליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם 

גמליך אשקה ותה הוכחת לעבדיך ליצחק ובה 
 אדע כי עשית חסד עם אדוני"



מובא בספר אורי וישעי )שער התפלה פרק ז( וז''ל, מעשה אירע בעיר אחת באדם אחד שנטה למות 
וחלה את חוליו, ונכנסו אצלו חכמי ישראל לבקרו ויזעק בקול גדול, ויאמרו לו מה לך כי זעקת, ויען 
ויאמר וכי אין אתם רואים שאיש עומד לנגדי והוא מלא עינים וכת כלבים עמו, וזה חפץ לטרוף עיני וזה 
לחטוף רגלי וזה כל אבריי, והתחילו לבקש רחמים עליו בתפלות הכתובים בשל''ה מה שמתפללים על 
אחד שעומד למות, ובתוך כך נח מזעקתו והתחיל להתאנח, אמרו לו היושבים לפניו על מה אתה 
נאנח, השיב עתה בא לכאן לבוש בדים אחד ומטה אלקים בידו ומכה בכלבים שלא יחבלוני, וכה אמר 
לי כדאי היית שיאכלוך הכלבים עזי הנפש האלה, אך הואיל ועשית זאת בעודך בריא שכל עת 
שלמדת באיזה ספר והגעת באיזה דבר עבירה אשר עברת, הרהרת בלבך תשובה, אף שלא שבת 
בפועל, הרהורי לבך הצלוך שלא יזיקוך, ועל שלא עשית תשובה בפועל הבהילוך, הרי לנו גודל מעלת 

 הרהור תשובה. 
 

סיפר אברך שעשה תוספת לדירתו ורצה למכור את הדירה אמר לו העורך דין לא תקבל אישור 
למכירת הדירה מהמועצה עד שתהרוס את החדר שהוספת כך גם אמר לו השמאי האברך לא ידע 
מה לעשות פנה לבית העלמין להתפלל על קברי אחד הצדיקים  בנתיבות והנה משכו ליבו לקברו של 
רבי שלמה מזוז זצ"ל  שהיה אב בית דין בג'רבה עיר חכמים וסופרים אף שלא הכיר צדיק זה מעולם 
והנה הוא רואה לפי המצבה שהיום יום פטירתו ביקש מהצדיק כאלו מדבר עמו בהקיץ שיעזור לו 
במכירת הדירה והאישור להעברת הדירה יגיע, למרות שאין שום הגיון לכך  ואכן למחרת האישור 

 הגיע נגד כל הגיון.
 

קטן מארץ ישראל, בקושי רב עלה בידו להשיג   -מסופר על ר' ברוך ממז'יבוז' שחמד לקנות טלית  
זאת, והנה כאשר הגיע בד הצמר לידו, מסרו לתלמיד שיחתוך בו "בית הצואר" כנהוג, התלמיד קיפל 
את הבד על גבי השולחן ובהיותו מקופל חתך במספרים את הבד הכפול נמצא שנהיו בו ב' חורים 
במקום חור אחד, התלמיד חשש מאד להראות את הטלית קטן לרבו, ובאימה וביראה ניגש בלב דופק 
להראות לו מה שקרה, ר' ברוך ראה את הבד עם ב' החורים, והפטיר ואמר הרי באמת צריך כאן ב' 

 חורים, אחד להכניס בו את הראש, והשני לראות אם ברוך לא יכעס.
 

( מסופר שלאחר שר' איסר זלמן מלצר זצ"ל השתדך עם כלתו, 55בספר בדרך עץ החיים )ח"א עמוד 
שמעה הכלה שהוא חולה מאד, הלכה לרופאו, ושאלה אותו על סיכוייו של חתנה להחלים ממחלתו, 
משהשיב לה הרופא שבהתאם למצב בריאותו של החתן הוא יוכל להוסיף ולחיות לכל היותר עוד 
שנה אחת, אמרה לחיות עם תלמיד חכם כזה שנה אחת הרי זו זכות מיוחדת, ואת השידוך לא אבטל. 
כשבני משפחתה לחצו עליה לבטל את השידוך נסעה אל החפץ החיים ושאלה בעצתו, והשיב לה 
החפץ חיים, 'ישנם אנשים בריאים, וישנם אנשים שמאריכים ימים'. והוסיף ואמר אם נגזר מן השמים, 

 מזדקנים יחדיו, אף עם בעל שהינו חלש בגופו.
והוסיף וסיפר הגאון הרמ"מ שולזינגר שליט"א ששמע שפרופ' רחמילביץ ]שהיה רופא מופלג[ אמר, 
לפעמים נפגשים עם פירכות חזקות מאד על מדע הרפואה, אבל זה יוצא מן הכלל, והפירכא היותר 
חזקה על מדע הרפואה הוא, ר' איסר זלמן מלצר זצ"ל! שזה יותר מששים שנה שהוא סובל משחפת 
ריאות חזקה, איננו אוכל כלום ביום, ורק בלילה שותה כוס חלב חם, אשר זה ממש סם המות למחלה 

 נוראה זו, והוא חי ופעיל, ומנהיג את עולם התורה, ואין מדע הרפואה יכול לבאר זאת. 
 

מסופר על הגאון ר' אליהו חיים מייזל זצ"ל אב"ד לודז' שהגיע לביקור אצל השפת אמת. וכשיצא היו 
פניו נפולות. היה שם חסיד גור, שגם הוא היה מלודז', וחזר עם הרב ר' אליהו חיים מיזל יחד ללודז'. 
בדרך שוחחו יחד רבות ואז העיז לשאלו למה בא לגור ומדוע היו פניו נפולות. השיב ר' אלי' חיים: באה 
לפני מצות פדיון שבויים ולא היה בידי משלי כלום, אי לכך נטלתי שלושים אלף רובל מכספי 
הפקדונות שהיו בידי ולויתי אותם לצורך הפדיון שבויים. כעת לאחר שקיימתי את המצוה מחפש אני 
מקורות להשיב את ההלואה ואין לי, על כן באתי לבקש מהשפת אמת שיבקש מכמה מחסידיו 

 הנמנים על עדת עשירי לודז' שירימו מתנת ה' לפרוע חובותי.
והנה נדהמתי לשמוע מהרבי שאמר לי שלא כדין עשיתי בזה שלויתי, בשעה שאין בידי לפרוע, 
והבטחון על השי"ת לא מתיר נטילת הלואה מהזולת. ולכן פני נפולות, כי ריקם באתי וריקם אני 
חוזר.כשהגיעו ללודז' ראה הרב זצ"ל שלושה עשירי לודז' הממתינים לו בתחנת הרכבת, וכל אחד 
מחזיק בידו עשרת אלפים רובל. העשירים אמרו לו שקבלו טלגרמה מגור מהשפת אמת שכל אחד 
יתן עשרת אלפים רובל לאב"ד לודז' המגיע עתה ברכבת. ור' אלי' חיים אמר כעת אני מבין כיצד 

 מקיים השפת אמת אמור מעט ועשה הרבה.

‘ ’

 

מדוע אברהם אבינו תחילה הספיד ורק 
והלא הדרך תחילה  אחר כך בכה 
לבכות ואחר כך להספיד, ובפרט על 

 אדם גדול?
 

כאשר האדם בצער גדול ליבו נעשה כאבן 
 ואינו יכול לבכות

בספר טל אורות )בפרשתינו( להגאון רבי מאיר פאפריש כ"ץ 
זצ"ל תלמיד האריז"ל מתרץ שאף על פי שדרך העולם תחילה 
לבכות ואחר כך להספיד, וכן אמרו בגמרא )מו"ק כז:( שלושה 
ימים ראשונים לבכי ושבעה ימים להספד, מכל מקום הרי 
ידוע שבשעה שיכבדו היגונות והצער על האדם, יהיה ליבו 
כאבן עד שלא יוכל לבכות, כמ"ש במ"א בפירוש הפסוק 
)ירמיהו ח' כ"ג( "מי ייתן ראשי מים ועיני מקור דמעה ואבכה 
יומם ולילה את חללי בת עמי". לכך הוצרך אברהם אחרי 
 שבא מקבורת תרח לספוד תחילה כדי לעורר הדמעה והבכי.

 
לפי שבא מקבורת תרח אביו אם תחילה היה בוכה  

 היו סבורים שעליו בוכה 
הגאון רבי יהונתן איבשיץ זצ"ל בספרו תפארת יהונתן 
)בפרשתינו( מתרץ על פי מה שמצינו במדרש )קה"ר ט' ז'(, 
"ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה" מהיכן בא, רבי לוי 
אמר מקבורתו של תרח בא. ולכן אם תחילה היה בוכה היו 
סבורים המון העם שעל אביו הוא בוכה, אך אברהם אבינו 

 חפץ שידעו הכל שבוכה בשביל שרה אמנו.

 
לפי שהעולם לא בוכים על פטירת זקן הקדים  

 להספידה כדי שיבכו 

בספר דברי מהרי"א להגאון רבי יהודה אסאד זצ"ל מתרץ על 
זעירא בכתוב  כ'  פי מה שכתב בעל הטורים שכתוב 
"ולבכותה", מפני ששרה כבר היתה זקינה ונפטרה בשיבה 
טובה והאריכה ימים עד קכ"ז שנה, והיינו שכאשר האדם 
שנפטר זקן אין העולם מתעוררים כל כך לבכי על פטירתו, 
וכיון ששרה אמנו היתה זקינה ורצה אברהם לעורר את כולם 
לבכי, לכך הקדים דברי הספד שיבינו כולם את גודל האבידה, 

 ועל ידי כך יבכו כולם. 

 
מפני שהיה אברהם שמח על שתרח אביו חזר  

 בתשובה הוכרח לעורר הבכי על ידי ההספד 

בספר אור משה מתרץ שאברהם אבינו היה שמח מאד על 
שאביו תרח חזר בתשובה בסוף ימיו לעת פטירתו, כמבואר 
בחז"ל )רש"י בראשית ט"ו ט"ו, וכן הוא במדרש ב"ר ל"ח, 
ובמדרש אגדה ויקרא א' אות ח'(. ולכן הוכרח להספיד תחילה 
כדי לעורר את הבכי. ובזה ביאר את כוונת מדרש חז"ל "ויבא 
אברהם לספוד לשרה ולבכותה" שבא מקבורת תרח אביו, דהן 

קוראים יקרים!! הנכם גם כן מוזמנים לשתף אותנו  הן הדברים. 
 ‘ חיזוק’בסיפורי צדיקים מחזקים המותאמים למדור 

  or7148454@gmail.comניתן לשלוח למייל: 


	חיי שרה.pdf

