פרשת חיי שרה
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אור יהודי
מתוך הפרשה/

הרב ישי מלר

יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים
עם קריאת הפרשה ,תמיהה גדולה עומדת בפני לומדי התורה :הכיצד
התורה שמקמצת במילותיה ,שהלכות רבות חבויות בתיבותיה כ"הררים
התלויה בשערה" מאריכה בסיפורו של אליעזר עבד אברהם; סיפור החוזר
פעמיים בפרשה ,רווי בפרטים קטנים ,ותופס למעלה משלושים פסוקים?
חכמים במדרש )מדרש רבה ,פרשה ס( לא פסחו על קושייה זאת ותירצו:
"יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים" .ועדיין ,יש לעיין בדבריהם:
מדוע עדיפה שיחת החולין של אליעזר עבד אברהם ,על פני מצוות התורה
היקרות מפז שכל חפצינו לא ישוו בם?
התבוננות בדרכיו של אליעזר יכולה לפתוח צוהר להבנת דברי חכמים
במדרש .אברהם אבינו ,רבו של אליעזר ,שולח אותו למשימה חיונית
להמשך זרעו -למצוא אשה לבנו ליצחק .אדם רגיל יראה במשימה אתגר
אישי וינסה למצוא תחבולות אנוש לעמוד בה; הוא יבדוק ,יחקור וישתמש
בניסיונו ובכישוריו לעמוד בה .לא כן אליעזר עבד אברהם! מתחילה ועד
סוף הוא מבין את חלקו השולי במשימה המוטלת עליו ואת הנהגת ה'
בתוכה .כבר בכניסה לחרן הוא מתפלל לה'" :הקרה נא לפני היום".
הרגשתו את קירבת ה' ,אף מביאה אותו לשאול אות גלוי ומפורש למילוי
השליחות -אות שמצד אחד חכמים עמדו על הסכנה שבו )תענית ,ד ע"א(,
אך מאידך יש בו לבטא את האמונה החזקה בהתערבות של ריבונו של

פנינת ההלכה/

הרב יאיר טחובר

תענה "אמן"

כותב השו"ע )סי' נ"א סע' ב(:
"אם סיים 'ברוך שאמר' קודם שסיים החזן עונה אחריו 'אמן'".
אבל רגע ,מה החידוש כאן? הרי תמיד אנחנו עונים "אמן" לאחר שאנחנו
שומעים ברכה! אלא ש'ברוך שאמר' זוהי ברכת הפתיחה לפסוקי דזמרה
ומיד אחריה יש להתחיל באמירת המזמורים כמו בשאר ברכות המצוות
שאסור לענות על ברכה של מישהו אחר בין הברכה לעשיית המצווה .לפי
זה היה מקום שלא לענות אמן אחרי "ברוך שאמר".
מחדש השו"ע שהואיל והמצווה היא לשבח את ה' בפסוקי דזמרה וגם
עניית ה"אמן" היא שבח לה' ,אינה נחשבת הפסק בין הברכה למצווה אלא
נחשבת כחלק מהמצווה לשבח ולזמר לה' ,ולכן מותר לענות "אמן" בסיום
"ברוך שאמר".

עולם לטובת עבדיו ועושי רצונו .לבסוף ,אחרי שבקשתו מתמלאת במלואה,
אליעזר עוזב לרגע את המציאות הנראית לעין ,עוצר הכל ופונה אל מסובב
הסיבות" :ויקוד האיש וישתחו לה' ויאמר ברוך ה' אלוקי אדוני אברהם אשר
לא עזב חסדו ואמתו מעם אדוני" .אליעזר משתטח על הרצפה )ניתן לשער,
מול הסובבים המשתאים( ומבטא את התחושה הכללית שאופפת אותו
לאורך הדרך -תחושה של ביטול גמור לריבונו של עולם ולפועלו את העולם.
יש פה ביטוי מוחשי לאמונה העצומה שמלאה את לבו של עבד אברהם
הרואה בכל רגע את היד האלוקית המנהלת את מהלכיו.
ממילא ,יופייה של שיחת עבדי אבות מתבטא באמונה הגדולה בהנהגת ה'
את העולם ,ובביטול של אליעזר לדרכי ה' המתגלות לפניו .אמונה זאת היא
שורש לתורתם של בנים ,שהרי המצוות כולן מכוונות לאמונה בה' ולביטול
האדם לדרכי הבורא .ואם עבדי אבות כך הרגישו ,אבותינו הקדושים על
אחת כמה וכמה!
ואסיים בדברי הרב קוק )אורות התחייה ,פסקה יד(" :ניצוץ אחד מאור חיי
האבות ,מקדושתם וגבורת אלוקים העליונה שבגדולתם הוא נעלה ונשגב
מכל הקדושה הגלויה שבתוכן של אמונה ויראה ,תורה ומצוה".

שנזכה להמשיך ניצוץ אמונה זאת לחיינו אנו .אמן.

מהנעשה בשטח /דוד כהן
עמותת הגרעין התורני הוקמה בשנת התשס"ח )(2008
על ידי קבוצה של משפחות מתושבי העיר שהיה להן חזון משותף :להעצים
את החוסן הקהילתי על ידי קירוב לבבות ,סיוע לשכבות החלשות והעמקת
הזהות היהודית-ישראלית.
לצורך מימוש החזון העמותה מקימה ומפעילה פרויקטים קהילתיים
בתחומי התורה ,החינוך והרווחה .מאות ילדים לומדים ומתחנכים במוסדות
החינוך ,עשרות ילדים בסיכון זוכים לבית חם ועזרה לימודית ורגשית
ומאות אנשים ונשים נהנים מדי שבוע בשיעורי תורה ובפעילות הענפה
סביב מעגל החיים היהודי ומועדי ישראל.

התכניות השונות מיועדות לכולם .הצטרפו אלינו!
בימי ראשון בערב  20:00-22:00מתקיים בית מדרש גברים מתחת
לבית כנסת סעדיה גאון ,ברחוב ר' יוסף קארו .10
לפרטים :דוד כהן 052-8776800

סיפור לשבת/

אלעד ויונית כהן

הצדקה הגדולה ביותר

אליעזר עבד אברהם בחר ברבקה ככלה ליצחק אבינו וזאת בזכות מידת החסד הגדולה שלה.
על עומק מידת החסד ,נלמד מסיפור על ר' שמעון מסקרנוביץ' שסיפר ר' שלמה קרליבך ז"ל:
בכל יום חמישי בערב ,ר' שמעון היה נעלם מבית המדרש מבלי להודיע היכן הוא .לאחר מאמצים לא קלים ,הצליחו חסידיו של ר' שמעון לגלות את מעשיו.
הוא היה הולך לשכונת העניים ומחלק לכל אחד מהם כסף .אך הוא אמר לכל אחד מהם" :דע ,שאיני יכול לתת לך את הכסף במתנה .אוכל לתת לך אותו רק
כהלוואה" .גם אם העני המופתע היה מהסס בתחילה ,ר' שמעון אמר לו "אני בטוח שתוכל להחזיר לי ,אני בוטח בך!" .היה אפשר לראות איך בזכות הדברים האלה
האירו פניו של העני והוא קיבל חיים חדשים.
וכך היה בכל ערב יום חמישי .ר' שמעון היה נותן לכל עני שוב הלוואה ,למרות שידע שהעני לא יצליח להחזירה.
תמהו חסידיו של ר' שמעון" :רבי ,מה הטעם להלוות כסף לעלובים אלה ,הרי בכל מקרה לא יוכלו להחזירו! מדוע אינך נותן להם את הכסף במתנה גמורה
לצדקה?"
אמר להם ר' שמעון" :דעו לכם שהבעיה הכי גדולה של העני אינה שחסר לו כסף ,אלא שהוא איבד תקווה .הוא מיואש ושבור ,ובטוח שלעולם יישאר במצב הזה.
אתם יודעים איך מרגיש העני כשאני ,הרבי של העיר ,מלווה לו כסף?
הוא מבין שאני סומך עליו ,מכבד אותו ומאמין בו שעוד יצליח להרים את עצמו.
זו הצדקה הכי גדולה!"
מעובד מתוך הספר "סיפורי נשמה שסיפר ר' שלמה קרליבך" ,מאת הרב שמואל זיוון

נקודת מבט/

הדס בן ארי

למה לי אינתיפאדה עכשיו?

חידות לילדים/

אליאור שוורצבויים

הוראות :פתור את ההגדרות ורשום את המילים לפי המספרים של
השאלות גם במאונך וגם במאוזן
 .1נפטרה בפרשת השבוע
 .2אדני שמעני ארץ ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך
מה ______ ואת מתך קבור
 .3הם הסתכלו

1

2

3

1
2
ששר עיצובים 0584011256

3

חוג תהילים
בכל שבת בשעה 13:30
מתקיים חוג תהילים לבנים )יסודי ומעלה(
בבית כנסת הטורקים )תפארת ישראל(

פנים
גרלה על או נוכה!!
ה
סיבת ח
רך במ
תע

ממתק לכל ילד ,פרסים והגרלות
כולם מוזמנים אסור לפספס
טלפון לפרטים 054-5385711

המלחמה הזאת שאנחנו נמצאים בעיצומה )ובתקשורת נזהרים מאוד
לתייג אותה כך ,בדיוק כמו שלמלחמה האחרונה בארץ קראו בסך הכל
"'מבצע' צוק איתן" ,כאילו מדובר באיזה תרגיל קטן (...נראית במבט
שטחי כמו עוד הדרדרות במצב ,מאז חטיפת הנערים וכל מה שהתרחש
כאן מאז .אבל למען האמת ,היא לא מתחילה ולא נגמרת בהתנחלויות או
בעזה או במי שמאייש את הכיסא בבית הלבן .המלחמה הזאת מתחילה
בפרשת בראשית ,ממשיכה בדרכו של אברהם אבינו וכרגע היא מגייסת
אותנו להיות החיילים הבאים במערכה .המלחמה הזאת היא על גאולת
ישראל והעולם .למלחמה הזאת קוראים מעשה אבות סימן לבנים.
בפרשיות הראשונות בספר בראשית אנחנו קוראים על מסעותיהם של
אבות האומה ובראשם אברהם אבינו .למה התורה מתארת לנו בפירוט
את המקומות שבהם הם עצר אברהם להתענג קצת על הנוף? אומרים
המפרשים :כי הוא סלל לנו את הדרך .הוא ידע היכן המקומות שבהם
תחכה לבנים שלו פורענות והוא עמד שם ,לקח נשימה עמוקה והתפלל
לטוב.
אם אני מסתכלת על אברהם אבינו היום ממש ,אני לומדת ממנו לפחות
שני דברים חשובים :האחד ,האויבים שלנו יכולים אולי לשנות טקטיקה,
לעבור מפיגועי אוטובוסים לפיגועי דקירה ודריסה; הם יכולים לעבור
מעזה לירושלים והשומרון ,אבל המלחמה היא אותה מלחמה .צריך
לדעת שההליכה בדרכו של אברהם אבינו תביא לנו את הישועה ואת
נבואות הנחמה העתידיות שטרם התגשמו -שלום עולמי כולל כזה
שבקצה שלו הוא אפילו מגיע ל"וגר זאב עם כבש" כפי שמתנבא ישעיהו.
הדבר השני שאני לומדת מאברהם אבינו הוא הכוח שלנו כהורים.
המלחמות שלנו עם עצמנו על המידות שלנו והתאוות שלנו יתנו כוח גם
לילדים שלנו לעבור את ההתמודדויות שלהם .אנחנו לא יכולים להחליט
בשבילם ,כי יש להם בחירה חופשית והם יעשו מה שבא להם ,אבל אנחנו
יכולים להתפלל עליהם ,ולדעת שבמקומות שבהם אנחנו עוברים -יכול
להיות שהם יעברו גם .ואם אנחנו עברנו שם והמשכנו הלאה בחיים-
טובים יותר ואמיצים יותר -אנחנו יכולים להאמין שגם הם יצליחו בדרך
הזאת.

לתגובות ,פירסומים והקדשות garorye@gmail.com

גרעין תורני אור יהודה

www.garin-oy.co.il

