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 "פ התש חיי שרהפרשת 

 

 "זריזות -מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה "

ה" .א רָׂ ְהיּו ַחיֵּי שָׂ ים ,ַויִּ נִּ נָׂה ְוֶשַבע שָׂ ים שָׂ נָׂה ְוֶעְשרִּ ָאה שָׂ ה  ,מֵּ רָׂ ",  ְשנֵּי ַחיֵּי שָׂ

 '(. א  -' גכ )בראשית, 

 ובפסוק זה, עמדו המפרשים, על הכפילות המשולשת שבפסוק זה, 

 שהרי, לכאורה היה צריך לומר: "מאה עשרים שנה ושבע שנים",

ָאה  ומפני מה נאמר, " נָׂהמֵּ ים   שָׂ נָׂהְוֶעְשרִּ יםְוֶשַבע   שָׂ נִּ  ". שָׂ

 ויעויין ברש"י, שתירץ, וז"ל:

עונשין, אף בת ק'   1כבת כ' לחטא, מה בת כ' לא חטאה, שהרי אינה בת   -"בת ק' 

 כבת ז' ליופי".  -ללא חטא. ובת כ' 

 כלומר:

 -שטעם הכפילות בפסוק זה 

 בא ללמדינו את מעלותיה של שרה אמנו,

 -שאף בגיל מאה שנים, היתה נקייה מחטא 

 כמו בת עשרים שנים.

 ואף בגיל מופלג, היו פניה כבת ז' ליופי.

 

ה  1 ִחלָׁ ה תְּ בָׁ ַמֲחשָׁ ה בְּ ִראשֹון", לפרשת "נח". הבאנו, שרק מגיל  -במאמר "סֹוף ַמֲעשֶׂ ה הָׁ ַעת ַהַמֲעשֶׂ פָׁ ַהשְּ

 מאה נחשב האדם למי שחייב בעונשי שמים.

 והסיבה לדבר, היא, שבזמן בריאת העולם, ובזמן ביאת המשיח, כך יהיה.

 -ת ה', נתחייב כבר בגיל כ' בעונשי שמים אולם, אברהם אע"ה, שקיבל על עצמו את כל מצוו

 כדין תורה.

 ויעויין ב"שפתי חכמים".
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 א'(, נאמר:   -ובהמשך פרשתן )בראשית, כד' 

ן" קֵּ ם זָׂ הָׂ ים ,ְוַאְברָׂ א ַביָׂמִּ ם ַבֹכל ,בָׂ הָׂ ַרְך ֶאת ַאְברָׂ ה בֵּ  ", ַויֹהוָׂ

דהיו ימיו של אברהם אע"ה, שלימים ומלאים,  ,  3, כתב על זה   2ובוהר הקדוש  

 ה ביראת שמים.בעליי

 כו'(: -עוד מצינו בהמשך פרשתן )בראשית, כד', יב' 

י ,ַוֹיאַמר" ה ֱאֹלהֵּ ם ְיֹהוָׂ הָׂ י ַאְברָׂ ַני ַהיֹום ,ֲאֹדנִּ ה נָׂא ְלפָׂ י   ,ַהְקרֵּ ם ֲאֹדנִּ ה ֶחֶסד עִּ ַוֲעשֵּ

ם הָׂ ם .ַאְברָׂ יִּ ין ַהמָׂ ב ַעל עֵּ צָׂ י נִּ נֵּה ָאֹנכִּ ם ,הִּ יִּ ְשֹאב מָׂ יר ֹיְצֹאת לִּ עִּ י הָׂ יָׂה   .ּוְבנֹות ַאְנשֵּ ְוהָׂ

ְך ְוֶאְשֶתה י נָׂא ַכדֵּ ֶליהָׂ ַהטִּ ה ְוַגם ְגַמֶליָך ַאְשֶקה , הְוָאְמרָׂ  , ַהַנֲערָׂ ֲאֶשר ֹאַמר אֵּ   , ְשתֵּ

ק ְצחָׂ ּה ֹהַכְחתָׂ ְלַעְבְדָך ְליִּ י ,ֹאתָׂ ם ֲאֹדנִּ יתָׂ ֶחֶסד עִּ שִּ י עָׂ ַדע כִּ ּה אֵּ לָׂה   . ּובָׂ י הּוא ֶטֶרם כִּ ַוְיהִּ

ר את  ,ְלַדבֵּ ה ֹיצֵּ ְבקָׂ נֵּה רִּ ם - ְוהִּ הָׂ י ַאְברָׂ ֶשת נָׂחֹור ֲאחִּ ה אֵּ ְלכָׂ ל ֶבן מִּ ְבתּואֵּ ה לִּ   , ֲאֶשר יְֻלדָׂ

ּה ְכמָׂ ּה ַעל שִּ ּה ,ְבתּולָׂה ,ְוַהַנֲערָׂ ֹטַבת ַמְרֶאה ְמֹאד . ְוַכדָׂ עָׂ יש ֹלא ְידָׂ ַעְינָׂה ,ְואִּ ֶרד הָׂ   , ַותֵּ

ַעל ּה ַותָׂ ּה .ַוְתַמלֵּא ַכדָׂ אתָׂ ְקרָׂ ֶעֶבד לִּ ץ הָׂ ם  הַ  ,ַוֹיאֶמר ,ַויָׂרָׂ י נָׂא ְמַעט ַמיִּ ינִּ יאִּ ְגמִּ

ְך ַכדֵּ י ,ַוֹתאֶמר .מִּ ה ֲאֹדנִּ ּה ,ְשתֵּ ּה ַעל יָׂדָׂ ר ַוֹתֶרד ַכדָׂ הּו - ַוְתַמהֵּ   , ַוְתַכל ְלַהְשֹקתוֹ  .ַוַתְשקֵּ
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ַהאי,  ֵתיּה ִדיֵליּה ֲהוָׁה כָׁל יֹומֹוי בְּ ַגֵביּה, וְִּתאּובְּ ִריב לְּ קְּ ם ִאתְּ הָׁ רָׁ א ֲחֵזי, ַאבְּ  "תָׁ

ִריב קְּ א ִאתְּ א,  וְּלָׁ דָׁ נָׁא חָׁ זִמְּ א, אֹו בְּ דָׁ א חָׁ יֹומָׁ ם בְּ הָׁ רָׁ  ַאבְּ

ִריבּו ֵליּה  דֹוי קְּ א עֹובָׁ לָׁ כָׁל יֹומֹוי -אֶׂ גֹוי.  ,בְּ ַדרְּ ַתַלק בְּ ִאסְּ גָׁא, ַעד דְּ ַדרְּ גָׁא לְּ  ִמַדרְּ

זֵי ,ַכד ֲהוָׁה ִסיב א חָׁ קָׁ ִאין כְּדְּ ִגין ִעלָׁ ַדרְּ אל בְּ ִתיב  ,וְּעָׁ ם זֵָׁקן'ִדכְּ הָׁ רָׁ  , 'וְַּאבְּ

ֵדין  א ַביִָׁמים'ּוכְּ ִאין ',בָׁ ִאינּון יֹוִמין ִעלָׁ א ,בְּ נּותָׁ ֵהימְּ זָׁא ִדמְּ רָׁ אן בְּ ִאינּון יֹוִמין יְִּדיעָׁ  . " בְּ

 ותרגום דבריו הקדושים:

ֹּא ְרֵאה, ַאְבָרָהם ִהְתָקֵרב ֵאָליו, ּוְתׁשּוָקתֹו ָהיְָתה ָכל יֹום ָבֶזה,   ב

 ד, אֹו ְבַפַעם ַאַחת, וְֹלא ִהְתָקֵרב ַאְבָרָהם ְביֹום ֶאחָ 

 ְבָכל יָָמיו, ִמַדְרָגה ְלַדְרָגה, ַעד ֶׁשִהְתַעָלה ְבַדְרָגתֹו. - ֶאָלא ַמֲעָשיו ֵקְרבּוהּו

 ְכֶׁשָהיָה ָזֵקן, וְִנְכַנס ִלְדָרגֹות ֶעְליֹונֹות ָכָראּוי, ֶׁשָכתּוב 'וְַאְבָרָהם ָזֵקן', 

 ַבָיִמים', ְבאֹוָתם יִָמים ֶעְליֹוִנים, ְבאֹוָתם יִָמים יְדּוִעים ְבסֹוד ָהֱאמּוָנה.וְָאז 'ָבא 
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ְגַמֶליָך ֶאְשָאב ,ַוֹתאֶמר ְשֹתת ,ַגם לִּ לּו לִּ ם כִּ ר . ַעד אִּ ּה ֶאל ַהֹשֶק  ,ַוְתַמהֵּ   , תַוְתַער ַכדָׂ

ְשֹאב ר לִּ ץ עֹוד ֶאל ַהְבאֵּ רָׂ יו ,ַותָׂ ל ְגַמלָׂ ְשַאב ְלכָׂ ה לָּׂה .ַותִּ אֵּ ְשתָׂ יש מִּ אִּ ַדַעת   , ְוהָׂ יש לָׂ ַמֲחרִּ

ם ֹלא ה ַדְרכֹו אִּ יַח ְיֹהוָׂ ְצלִּ ְשתֹות .ַההִּ ים לִּ לּו ַהְגַמלִּ י ַכֲאֶשר כִּ יש ֶנֶזם   ,ַוְיהִּ אִּ ַקח הָׂ ַויִּ

ב הָׂ לוֹ  - זָׂ ְשקָׂ ֶדיהָׂ  ,ֶבַקע מִּ ים ַעל יָׂ ידִּ לָׂם - ּוְשנֵּי ְצמִּ ְשקָׂ ב מִּ הָׂ ה זָׂ רָׂ י   ,ַוֹיאֶמר  .ֲעשָׂ ַבת מִּ

י ,ַאְת  י נָׂא לִּ ידִּ ין - ַהגִּ לִּ נּו לָׂ קֹום לָׂ יְך מָׂ ית ָאבִּ י .ֲהיֵּש בֵּ ל ָאֹנכִּ יו ַבת ְבתּואֵּ לָׂ   ,ַוֹתאֶמר אֵּ

ה ְלכָׂ ה ְלנָׂחֹור ,ֶבן מִּ ְלדָׂ יו .ֲאֶשר יָׂ לָׂ נּו ,ֶבןַגם ֶת  , ַוֹתאֶמר אֵּ מָׂ ְסּפֹוא ַרב עִּ קֹום   , ַגם מִּ ַגם מָׂ

יש .לָׂלּון אִּ ֹקד הָׂ ה ,ַויִּ ְשַתחּו ַליֹהוָׂ  ". ַויִּ

 (: דרשו רבותינו ז"ל )בראשית רבה, ריש פרשתן, פרשה נח', ג' .ב

י" א  ַרבִּ יבָׂ יָׂה ֲעקִּ ב  הָׂ ש יֹושֵּ בּור ,ְודֹורֵּ ְתַנְמנֵּם ְוַהצִּ    ,מִּ

ש קֵּ ן בִּ  -  ָאַמר , ְלעֹוְררָׂ

ה ה מָׂ ֲאתָׂ ר רָׂ ְמֹלְך , ֶאְסתֵּ ים  ֶשַבע  ַעל ֶשתִּ ָאה ְוֶעְשרִּ ינָׂה ּומֵּ בוֹא  , ֶאלָּא .ְמדִּ ר תָּ   , ֶאְסתֵּ

ה ְיתָּ ת ֶשהָּ ה  בַּ תָּ ה  ֶשל בִּ רָּ ה  ,שָּ ְיתָּ ָאה ֶשחָּ ים מֵּ ע ְוֶעְשרִּ ֶשבַּ  - וָּ

ְמֹלְך ל ,ְותִּ ָאה עַּ ים  מֵּ ע ְוֶעְשרִּ ינוֹת  ְוֶשבַּ  . "ְמדִּ

 , וז"ל: 4ובמעשה זה, נתקשה הגרא"א דסלר זיע"א  

 דברי חז"ל אלו, אומרים דרשני, "

 ?היתכן, שתלמידי רבי עקיבא, נמנמו בשעת שיעורו

 וכיצד ביקש לעוררם, על ידי מאמר זה? 

 האם על ידי התמיהה שבמאמר? 

ְשנוֹ על קכז' מדינות,  -, מהי שייכות מלכות אסתר מת, הא גופא קשיא ובא ת  לִּ

 ". חיי שרה?

 ובביאור העניין, ביאר בזה רבינו זיע"א, כדלהלן:  .ג

לתורה ויראת שמים, צריכים אנו, לצייר לפניו את   דבכדי לעורר את האדם,

 הקיימים בעולם,  הדרגות הגבוהות 

 
 .23-21"מכתב מאליהו", חלק ג', עמודים  הקדוש בספרו 4
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 -ולומר לו, שגם הוא יכול להגיע אל המעלות האלה "

 - רק ישאף לעלייהאם 

 ". לרומם את עצמו, לקראת המטרות הנעלות

 )תנא דבי אליהו רבה, פרק כה'(: והנה, אמרו רבותינו ז"ל  

  אברהם  ,אבותי למעשה - מעשי  יגיעו מתי  ,לומר חייב  ,מישראל  ואחד אחד  כל"

 , " 5קב  ויע  יצחק

 דאין הדבר כמליצה בעלמא,  ומלשון "חייב", נמצינו למדים, 

 אלא, חוב גמור וגדול עד למאוד, 

  -להתעלות, ולהעפיל, גם לדרגות שאינם נראים לו בשכלו שחייב האדם, 

 .השגהל ניתנים כ

 רבי עקיבא, היה דורש לתלמידיו, בעניינים גבוהים ורמים, והנה, 

 -אך דא עקא, שהציבור התחיל להתנמנם 

 , עניינים, לא עשו עליהם רושם, בכדי לעוררם להתעלותשאותם דהיינו, 

 -מחמת השאלה, המרפה את הידים  "

 -רמים אלה, שייכות גם אלי  האם יש לדברים 

 הרי כה גבוהים ונשגבים הם? 

 רמים, תדרבנם לעלייה,  ביקש רבי עקיבא לעוררם, שדוקא ההתבוננות בדברים

 -נלמד יסוד זה ואמר: "מה ראתה אסתר" וכו', כלומר, מאסתר  

 ".ה לרום המעלה, רק מתוך התבוננות, בחיי שרה אמנו ע"ה כי היא הגיע 

 אמרו רבותינו ז"ל )מגילה, טו' ע"א(:

   ,ליה  מיבעי  מלכות בגדי - 6'  מלכות אסתר  ותלבש  ,השלישי  ביום ויהי" '

 
 שמעוני", פרשת "ואתחנן", רמז תתל'.וכן הוא ב"ילקוט  5

 א'. -אסתר, ה'  6
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   ,הקדש רוח שלבשתה מלמד ,חנינא רבי אמר  אלעזר רבי אמר

  את  לבשה ורוח ' '(,יט -' יב ', א , הימים דברי) התם  וכתיב '. ותלבש'  , הכא כתיב 

 ' ". עמשי

שמידת המלכות, ומדרגת רוח הקודש, זהות   ומדברי רבותינו אלו, נמצינו למדים,

 . הן

 גדר "מלכות" אמיתית, היא: הנה, ו

 "להמליך את הקב"ה על העם, 

 להביא את כולם, לידי הכרה, שהקב"ה הוא מלך על כל הארץ, 

 עבדיו ... ואושרינו, הם להיות וכל הצלחתינו  

 -ה' -אם ישראל יהיו דבוקים ב

 יים יכנעו בפניהם, וישתעבדו לתכליתם ...אז גם הגו 

 ".זוהי המלכות האמיתית 

 וגדר מעלת "רוח הקודש", היא: 

 , את תוכנו הרוחני,שהאדם, יראה גם בדבר הדומם

 , ואת תפקידו וחלקו, בתכלית הבריאה

 להרבות כבוד שמים.בכדי 

 וממילא: 

 -  כאשר רואה האדם, בכל דבר ודבר בבריאה, כלי המרבה כבוד שמים

 ומתנהג במעלת "רוח הקודש",

 -"מלכות" אזי, הוא מתנהג במידת  

 כיוון, ש"הוא משעבד את הכל, למלכות שמים, והכל נשמע לו".

 יתבאר לנו, עניינה של אסתר, כמין חומר:  ולפי זה,

 כשאסתר, היתה צריכה להיכנס אל אחשורוש,"
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 ולשעבד אותו, לרצונה,

 ,התעלתה, למדרגת רוח הקודש

 וזכתה, לגלות את פנימיות כל הענין, ולראות בו, אך את רצון ה'.

 ממילא, זכתה למלכות האמיתית,

 , היה לעבד לה,ואחשורוש

 ומילא את רצונה. 

 כיצד ואיך, התעוררה לעלייה זו? 

 ". התבוננה בשרה אמנו ע"ההיא 

שהיו שנותיהם של שרה, שלימים במעשים טובים,  ובריש המאמר, כתבנו, 

 - ובעלייה מתמדת ביראת שמים

שרה, שיעבדה כל רגע מחייה, וכל ניצוץ מכוחה, לעבודת ה', ולא השאירה  "

 -לשליטת היצר הרע כלום 

 זוהי מידת המלכות האמיתית. 

 -אסתר, ואמרה בשלמותה של שרה, הסתכלה  

 מתי יגיעו מעשי, למעשה אבותי, 

 -קכז' מדינות, רמז, לשני חיי שרה התמימות  -היא ראתה ב 

, תזכה למלכות האמיתית על קכז'  והבינה, שאם תגיע למידת מלכותה של שרה

 . המדינות, וכולם ימלאו את רצונה

המתנמנם, שלא התעניין בדברים הרמים  כך עורר רבי עקיבא, את הציבור 

 -שדרש לפניהם 

 כי נראו להם, דברים נשגבים למדי, 

 -מוצא בכל מקום  שהשואף לעלייה, הוא הוכיח להם,

 -ומכל שכן, בדברים הרמים 

    ".רמזים, וסיועים לעלייה 
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ללמוד לנו, שמכל דבר רם ונעלה, יכול האדם,  אחר שנתבאר ונתברר  .ד

 ולהסיק מסקנות אל עצמו, 

וכפי שלמדנו, מתיאור שנות חייה של שרה אמנו ע"ה, ומתיאור ימי זקנותו של  

 המפורטים בריש פרשתן,  - אברהם אע"ה 

 וכפי שכבר קדמתנו אסתר המלכה, ולמדה זאת, 

ה, ומדרכיו  אף עלינו, ללמוד, להבין ולהשכיל, מדרכיה של שרה אמנו ע"  שומא

 עבד אברהם אע"ה.  -של אברהם אע"ה, ואף מדרכיו של אליעזר הצדיק 

 אמרו רבותינו ז"ל )בראשית רבה, פרשה ס', ח'(: 

י ָאַמר" א ַרבִּ ה  ,ַאחָׂ ן יָּפָּ תָּ יחָּ י ֶשל שִּ ְבדֵּ י עַּ תֵּ ן ,ָאבוֹת בָּ תָּ תוֹרָּ ים ֶשל מִּ נִּ  ,  בָּ

תוֹ  שָׂ רָׂ יֶעֶזר ֶשל ּפָׂ ם ,ֱאלִּ ה  ְשַניִּ ים ּוְשלשָׂ ּה הּוא ַדּפִּ  ,  ְושֹונָּׂה אֹוְמרָׂ

י ְוֶשֶרץ גּופֵּ ה מִּ ין , תֹורָׂ מוֹ   ְואֵּ א דָׂ רוֹ  ְמַטמֵּ ְבשָׂ בּוי ֶאלָׂא - כִּ רִּ א   מֵּ ְקרָׂ  . "ַהמִּ

 קניין מידת הזריזות, אליעזר, מונחת ביתר שאת,   ונראה, דבמעשה

ּהיז'(, " - דהנה, במאמר הכתוב )פרשתן, כד' אתָׂ ְקרָׂ ֶעֶבד לִּ ץ הָׂ   , ַוֹיאֶמר , ַויָׂרָׂ

ְך ַכדֵּ ם מִּ י נָׂא ְמַעט ַמיִּ ינִּ יאִּ  - "ַהְגמִּ

 -יש להתבונן 

 לשם מה רץ,

אורחים ולעזרה, רצה  , רבקה, כאשר ראתה לפניה, איש הזקוק להכנסת בשלמא

 לקיים מצוות אלו, 

 ברם, אליעזר, מה צורך יש בריצתו. 

אברהם   - 7  אדם הגדול בענקים -אלא, דכיוון שהיה אליעזר, שלוחו של אדם 

 , 9, וחזקה שהשליח עושה שליחותו   8אע"ה, ושלוחו של אדם כמותו  

 
 פסיקתא רבתי, פיסקא ז'. 7

 ן, מא' ע"א.כמבואר במסכת קידושי 8

 גיטין, סד' ע"א. חולין, יב' ע"א.עירובין, לא' ע"ב, לב' ע"א. נזיר, יב' ע"א.  9
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 כביכול אף אברהם אע"ה כאן,   -היות וכאשר אני נמצא בחרן  אמר,

מִּ והיות, ועושה  בקפיצת הדרך וכיו"ב,   -, ניסים שאינם ניתנים לתיאור י הקב"העִּ

 כאשר היה עושה לאברהם עבדו, 

, לבל החמיץ את השעה. כי בהחמצת  ממילא, חייב אני להזדרז, זירוז רב ועצום

עתיד האדם לאבד את כל עולמו, ועתיד להחסיר  השעה, אף ברגע קטן ביותר, 

 משלימות מעשיו. 

ישנם בני אדם, אשר נותנים, מסייעים, ועוזרים ליצר הרע, לנהלם   .ה

 ולהנהיגם, וכפי שנבאר להלן: 

 , 10אותו היצר הרע, אשר הוא השטן והוא מלאך המוות  

 ואשר מלווה את האדם, מיום לידתו, ועד זיבולא בתרייתא, 

כאשר רואה את האדם, מתחזק ומתגדר בעניינים אלו, הוא דואג להזכיר לו  

 -מאמר חז"ל, שאין שייכותו לכאן  

 , מדמיין לנו היצר הרע, ששייכותו אך ורק לכאן היא. אך לולי ההתבוננות בו

 אמרו רבותינו ז"ל )עירובין, יג' ע"ב(: 

 ל הדוחק את השעה, שעה דוחקתו,כ"

 ". וכל הנדחה מפני שעה, שעה עומדת לו

 וביאור הדברים, ע"פ דברי קודשו של רש"י ז"ל:

להעשיר ולהתגדל, ורואה שאינו מצליח, ואף   מתיגע" -"כל הדוחק את השעה" 

 ,"על פי כן, חוזר והולך למרחקים, ומכניס עצמו לגבוהות

אזי, "שעה דוחקתו", והיינו, שאותו זמן שנקבע לו בשמים, שיצליח, מתרחק  

 והולך ממנו, על ידי שתטרף לו השעה. 

 "וכל הנדחה מפני שעה", שנותן לזמן לעשות את שלו, 

 ". לאחר זמן, עתידה לעמוד לו, שעה מצלחת" -"שעה עומדת לו" 

 
 בבא בתרא, טז' ע"א. 10
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יאמר היצר הרע לאדם, לשם מה לך לטרוח, לשם מה לך לרדוף אחר   ואם כן,

 התורה והמצוות, 

 והלא, לא הוכשרה השעה לכך, 

 שב והמתן, עד שתוכשר השעה. 

 ברם, העובד את ה' באמת, תשובתו בצידו: 

 במילי דעלמא, צריך האדם לכך, 

 האדם לשבת ולהמתין, שתוכשר השעה. במילי דעלמא, על 

 אך במילי דשמיא, הן הדבר פוגע בשלימות המעשה,

 ועלי, לרדוף אחר אותם המצוות, לבל החמיצם. 

ומה נעמו בזה, דברי הרב הדומה למלאך ה' צבקות, הגה"ק רבינו אליעזר  .ו

 : 11  פאפו זיע"א, וז"ל

  יהא לא ואולי פן  ,המצות על הרבה לחוש  ינו יוענ  , עשה מצות  על נאמר "זריזות, 

   ,לקיימה  בידו

   ,עתו את האדם ידע   לא כי , 12  למצות   מקדימין זריזין ,כך ומתוך

   ,להזדמן יכולין  ,ר"היצה  פתויי  וכמה , עיכובין וכמה ,מניעות כמה ,לרגע ומרגע 

  חיי ומכל - וכסף זהב מאלפי  - לחבבה ראוי כאשר ,המצוה  את  שמחבב ומי

   ,אותה עשותו עד  ,האיש ישקוט  ולא ,כאש בוער לבו  ,הבא העולם

  .מניעה איזה   לו יארע פן  ,אלף  מני' א על ,וחושש

   ',תחמיצנה  אל ,לידך הבא מצוה, ' 13  תורה  אמרה ,כן ועל

   ... הזריזות בכלל והן 

 
 בספרו הקדוש "פלא יועץ", ערך זריזות. 11

 פסחים, ד' ע"א. 12

 מכילתא, פרשת "בא", פ"ט. 13
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  הוא  - רחוקות חששות לחוש  זריז שאינו ומי ,נשכר - זריז  שהוא שמי ,נמצא

   ".נפסד

  :הביאה הגמרא  ,)סב' ע"ב(במסכת יבמות והנה,  .ז

 מגבת עד אנטיפרס,   -"אמרו, שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא  

 וכולן מתו בפרק אחד,  

   .מפני שלא נהגו כבוד זה לזה

 -ושנאה להם   ,עד שבא ר''ע אצל רבותינו שבדרום -והיה העולם שמם 

 -ורבי אלעזר בן שמוע    ,ורבי שמעון ,ור' יוסי   ,ור' יהודה ,ר''מ

 והם הם העמידו תורה אותה שעה.  

 תנא, כולם מתו מפסח ועד עצרת,  

אמר רב חמא בר אבא, ואיתימא ר' חייא בר אבין, כולם מתו מיתה רעה, מאי  

 א''ר נחמן, אסכרה".  -היא  

, שמכל דבר רם ונעלה, יכול  והנה, אותם תלמידי רבי עקיבא, שלמדו ממנו

 האדם ללמוד,

 -לא נהגו כבוד זה בזה 

 , לא הפנימו, שכל אחד ואחד מהם, הוא ספר מוסר לזולתו

 לא השקיעו את עצמם, בעבור זולתם. 

מפני מה ידועה ומפורסמת, קושיית רבותינו מפרשי הש"ס ובעלי המוסר,  .ח

 עצרת, מתו תלמידי רבי עקיבא, דווקא בין פסח ל 

 דווקא, בימי ספירת העומר.

 "לא נהגו כבוד זה בזה", לא היה רק בימים אלו, והלא, אותו עניין של  

 היה, הנהגה שנהגו בה אף קודם לכן.   עניין זה,
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 , כדלהלן: 14ותירץ בזה, הגה"ק רבינו שלמה הלוי אלקבץ זיע"א 

הספירה, מתנוצצים בעולם, אורות של   דבימידהנה, ידוע מרבותינו זיע"א, 

 הכנה לקבלת התורה, 

 ואורות אלו, הינם, לטוב ולמוטב,

 ,ישנו אדם, שיזדכך בהם 

 ומאידך, ישנו אדם, שיסתכן מהם.

המנצל את אותה עת רצון, אינו נשאר בקטנותו, ואינו מחמיץ את המצוות אשר  

נָּׂה   , ה' לידו הִּ

ְמַלאְכתוֹ כט'(, " -משלי, כב'  הרי הוא ) יר בִּ הִּ יש מָׂ ב  ,אִּ ְתַיצָׂ ים יִּ כִּ ְפנֵּי ְמלָׂ    ".לִּ

 את אותה עת רצון, נשאר בקטנותו, ומחמיץ את המצווה, ואשר, אינו מנצל

אוֹ וממילא, יוצר קטרוג, עצום וגדול, באשר ברח   ר זה. מֵּ

והוא, אשר היה אצל תלמידי רבי עקיבא, שכיוון שלא ניצלו את אותה עת רצון, 

 , לא זכו להגיע לידי שלימות המעשה

 הן, ביום הדין של חג השבועות, שהיה באותה שנה,

 והן, ביום הדין הגדול והנורא. 

 ועצומים, ואשרי העומד על סודם.והדברים, גדולים 

, נתקשה אף רבינו  והנה, בעניין זמן מיתתם של תלמידי רבי עקיבא .ט

 : , וביאר בזה באופן אחר, וכדלהלןהמהרש"א זיע"א

, לא מתו בגלל חולי שבא עקב פגעי  לעצרת 15תלמידי רבי עקיבא שמתו בין פסח  ד

 עניין "שלא נהגו כבוד זה לזה", הזמן, אלא, רק בעבור 

 
 דודי".בעל ספר "מנות הלוי", על מגילת אסתר. ומחבר הפיוט הקדוש, "לכה  14

 הובא בספר "חכמת מצפון", בראשית ב', מאמר תסא', עמוד רסא', משם ספר "מעייני החיים".

 עיין במסכת יבמות, סב' ע"ב. 15
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דהנה, במסכת שבת )קמז' ע"ב( למדנו, "אמר שמואל, כולהו שקייני, מדיבחא  

 ועד עצרתא, מעלו", 

שכל משקי הרפואה, טובים לו לאדם לצורך בריאות גופו, בזמן שבין  והיינו, 

 -פסח לעצרת 

ולפיכך, לימדונו רבותינו ז"ל, שזמן מיתתם של תלמידי ר"ע היה בין פסח  

 שכל מיתתם היתה רק בעבור שלא נהגו כבוד זה בזה.  -לעצרת, בכדי ללמדנו 

הדברים,   ואפשר, דאף הוא סבר כדברי מוהר"ש אלקבץ זיע"א, רק שחידד

,  בזמן זה דווקא - שהראייה לזה שמתו מחמת הקפידא שלא נהגו כבוד זה בזה

   -  הוא

, גדולה  שלא נהגו כבוד זה בזה , שזמנא קא גרים, שתהיה הקפידא על כך ללמדך

 -ביותר 

אשר בה אורות קבלת התורה בקדושתה  ון, מחמת, שלא נצלו את אותה עת רצ

 ובטהרתה, גדולים ביותר.

 והוא, המבואר במסכת שבת )פח' ע"ב(: 

 "למיימינם בה, סמא דחיי. למשמאילים בה, סמא דמותא". 

תה עת רצון, אשר הם בבחינת "מיימינים בה", נעשית  דאלו שמנצלים את או

 ,להם תורתם, כסם החיים

,  עת רצון, אשר הם בבחינת "משמאילים בה"אך אלו שאינם מנצלים את אותה 

 -נעשית להם תורתם, כסם המוות 

 ולפיכך, מתו תלמידי רבי עקיבא, ואינם, כי לקחם ה'. 

 ור המבואר בדברינו, נמצינו למדים: ולא  .י

 אינה שייכת בי,  -  כי לא שייכת כלל וכלל, הטענה, מעלה זו

, מהווה לנו דוגמא וספר  הככל שתהי  - כל גדול וגדול, אשר לו מעלה גדולה כי 

 , היאך עלינו לנהוג. מוסר
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וכמו כן, צריך האדם ליזהר, זהירות גדולה ביותר, שלא לפספס את המצוות  

 הנקרות לדרכו, בזריזות יתירה, 

 את זמנם., ושלא יאבד ם, שיוכל לעשותכי מי יהיה ערב לכך

 -ובפרט, בזמנים אשר בהם יורד השפע לעולם 

 הוא מושך על עצמו משטין ומקטרג. דם,  כאשר לא ינצלם הא 

אדם לומר, מתי יגיעו מעשי, למעשה  והם דברי רבותינו )תדא"ר, פכ"ה(, "חייב 

 ויעקב",  אברהם יצחק  - אבותי

 כי "חובה" זו, אינה כמליצה בעלמא, 

 -אלא, "חוב" גמור, המוטל על האדם, בכל זמן ועת 

 הלכה למעשה.  - להפנימו, ולקובעו לעצמו 

 הגה"צ רבי רחמים נאהורי זיע"א, וז"ל: 16  תבוהנה, כ

 כלתה ונכספה נפשי, למצוא אדם, "

 אשר יתאם לו שם אדם, 

 עוד לא מצתיו לאותו אדם,

 תי אותו אדם,הלואי והיי

 -אז בחלומי, והנה אמר לי אדם  

 
עת שימשתי שם כשליח  שבמדינת צרפת, , בעיר פריזתש"פה' - בזמן היותי בראש השנה, דשנה זו 16

להעמדת  המוסר נפשו - הרה"ג ר' אבנר איבגי שליט"א, בראשותו של דודי "למד"  קודש ציבור, בקהילת

 ,בקדושתה ובטהרתה - הקדושה התורה

 דעתי לספרו של הגה"צ רבי רחמים נאהורי זיע"א, שו"ת "רחמיך רבים",נתוו

 , כרבה של העיר פריז,הגה"צ זיע"א, שימש כרבה של העיר בון במדינת אלג'יר, ולאחר מכן

 כעת: שנביא ,מכתב זה

שליט"א, ראש מוסדות "ישיבת מו"ר הגה"צ רבי יהושע ברכץ תלמידו כבנו, כמכתב חיזוק, ל עתו,שנכתב ב

 יר בני ברק.עב - צרפת"  עץ חיים ליוצאי
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 , אדםהזאת תורת 

 -אם באוהל ימות האדם  

 ". אז יתאם לו שם אדם

 תורה, ואשר יתאם לו שם אדם, להמית את עצמו באהלה של שהזוכה  ונראה,

 . עת רצון" יורד לעולםאשר בהם "  ,הזמנים  הוא האדם השלם, הזוכה לנצל את

, ובשלימות המעשה,  יתן ה' יתברך, שנזכה לקיים דברים אלו בתכלית השלימות

 אמן. 


