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צערו  ולהפיג  האבל  את  לנחם  מצוה 
בדברי נחמה ועידוד !

ויברך  אברהם  מות  אחרי  "ויהי  מהפסוק:  נלמד 
אלוקים את יצחק בנו" (פרק כה-יא)

ניחם  שהקב"ה  מכאן   - יצחק  את  אלוקים  ויברך  חז"ל:  ואמרו 
אבלים, אף אתה נחם אבלים. ופירש רש"י: ויברך - ניחמו על אביו 
רב  אמר  חז"ל:  אמרו  בזה  כיוצא  יד.)  (סוטה  אבלים"  ברכת  וברכו 
הדא  לאבל,  פנים [=מנחם]  מראה  [הקב"ה]  אף  נחמן:  בר  שמואל 
ארם  מפדן  בבואו  עוד  יעקב  אל  וירא  לה-ט)  (בראשית  דכתיב  הוא 
ויברך אותו" מה ברכה ברכו? רבי יונתן אמר ברכת אבלים (בראשית 

רבה ח-טו)

הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל היה אומר שעיקר הנחמה 
על הנפטר זה בצידוק הדין. צידוק הדין הוא לידע שהדין דין אמת 
לאדם  הטובה  שזו  יודע  ברחמיו,  הוא  ברוך  והבורא  מגיע,  והוא 
עבורו,  טובה  שזו  יודע  הקב"ה  שאם  שמבין  האדם  מתפייס  וכך 

הרי זה טוב.

שכתב:  א)  סעיף  שע"ו  סי'  (יו"ד  השולחן  בערוך  כן  מובא  וכבר 
"ויראה לי הטעם דענין ניחום אבלים הוא להצדיק דינו של הקב"ה 
ולנחמו  מבורך",  ה'  שם  יהי  לקח  וה'  נתן  "ה'  איוב  שאמר  כמו 
חיכו  (עפ"י  דינו".  להצדיק  מקודם  האבל  מחוייב  לכן  מעצבונו, 

ממתקים-כח).

לדעת הגה"צ רבי מרדכי צוקרמן זצ"ל, מכיון שניחום אבלים הוא 
יש  לזולת,  להטיב  שכשבאים  הוא  וכלל  האבל,  עם  שעושים  חסד 
צריך  לכן  הוא,  נוחיותו  על  ולא  חברו  של  טובתו  על  ורק  אך  לחשוב 
מנחה  תפלת  בשעת  לנחם  באים  רבים  לבוא.  שעות  באילו  לחשוב 
ומעריב, כשיש ציבור גדול נכנס ויוצא, ובכך יוצאים יד"ח, וכל שאר 
שעות היום האבל יושב בדד שקוע באבלותו. כך גם בשמחות באים 
לשמח בזמן הנוח למשמחים, מבלי להתחשב בבעל השמחה, אימתי 

הוא הזמן הרצוי מבחינתו.

רגיל היה רבי מרדכי לנחם אבלים בדברי הגמרא (פסחים נד:) "שבעה 
דברים מכוסים מבני אדם, ואלו הם: יום המיתה ויום הנחמה... יום 
נוסח  את  פירש  ובזה  מדאגתו"....  יתנחם  מתי  אדם,  כל  של  הנחמה 
האמירה המקובל "המקום ינחם אתכם" רק הקב"ה שלו נגלה זמן 

הנחמה הוא היכול לנחם את האבלים (עפ"י יחיד ודורו)

פרשת חיי שרה



הזולת  כבוד  על  לשמור 
באשר הוא !

נלמד מהפסוק: "ותמהר ותעד כדה 
הבאר  אל  עוד  ותרץ  השוקת  אל 

לשאוב"..." (פרק כד-כ))
בחכמת  והתבונן  ראה  הק':  השל"ה  וכתב 
הבריות,  כבוד  לנהוג  לרבקה  שהיה  המוסר 
מים  ונשארו  אליעזר  שתה  מתחילה  כי 
אם  לעשות:  מה  רבקה  ידעה  ולא  בכדה, 
כאילו  יראה  לגמלים,   הנותרים  המים  תתן 
משוה הבהמה לאדם, להשקותם מכלי אחד. 
גם  הוא  לחוץ,  הנותרים  המים  תשפוך  ואם 
נידונין  מים  יתרת  להיות  כבוד  העדר  כן 
הריצה  ומכח  לרוץ,  התחכמה  לכן  כשופכין. 
ואז  ונשפך,  מאליו  הכד  נפל  כאילו  עשתה 
מלאה אותו מים. ובזה נשאר אליעזר בכבודו. 

(תוכחת מוסר).

עד כמה חייב אדם לשמור על כבודו של הזולת 
(בספרו  זצ"ל  לופיאן  אליהו  רבי  הגה"צ  מביא 
לב אליהו) ראיה מההלכה שכל מת מצוה שאין 
וכל  בקבורתו.  לטפל  חייבים  הכל  קרובים,  לו 
כך למה? משום שהנשמה מרגישה בבזיון, שכן 
בו.  שיטפל  מי  ואין  בשדה  בבזיון  מוטל  הגוף 
לטפל  הכל  חייבים  מבזיון  להצילו  כדי  לפיכך 
להם  שאסור  ונזיר  גדול  כהן  ואפילו  בקבורתו, 
מצוה,  למת  הם  נטמאים  זאת  בכל  להטמא, 
שחיטת  כמו  מצוות  לקיים  ההולכים  ואפילו 
העובר  אשר  מצוות  הבן,  את  למול  או  הפסח 
לצורך  הם  נדחים  אעפי"כ  כרת,  חייב  עליהן 
כך  כדי  עד  מצוה.  מת  של  בקבורתו  טיפול 

הקפידה התורה על כבודו של מת.

הקפידה  כך  אם  בעצמינו:  ק"ו  נלמד  מעתה 
כבר  עצמו  שהגוף  המת  של  כבודו  על  התורה 
שכבר  הנשמה  רק  אם  כי  בבזיונו  מרגיש  אינו 
מחוייבים  וכמה  כמה  אחת  על  ממנו,  נפרדה 
ולמנוע  חי  אדם  של  גופו  כבוד  על  לשמור  אנו 
בזיון מאדם שהגוף והנשמה שבו מרגישים את 
הבזיון. וביותר חמור הדבר כאשר הבזיון הוא 

בפני רבים רח"ל.

עלינו לדעת - כותב הגר"י ניימן זצ"ל (בספרו 
חברו,  בכבוד  הזהירות  אי  כי   - מוסר)  דרכי 
באה מחוסר אמונה בה', כי כל מי שהוא מאמין 
העולם,  את  ברא  שהקב"ה  שלימה  באמונה 
בצלם  ונברא  הבריאה  בחיר  הוא  והאדם 
שאומרים  כמו  אותו.  יכבד  לא  איך  אלוקים, 
חז"ל "חביב אדם שנברא בצלם אלוקים" ומכל 
בנים  שנקראים  ישראל  "חביבין  ישראל  שכן 
לא  ואם  המלך,  בן  את  יכבד  לא  איך  למקום". 

נוהגים כבוד זה בזה הוא פוגע במלך.

הפסוק "ואהבת  את  ניימן  הגר"י  מבאר  בזה 
לרעך כמוך אני ה'" אשר לכאורה תיבות "אני 
לומר  אפשר  המתבאר  לפי  אלא  מיותרות?  ה'" 
שברעך  מפני  לרעך"  "ואהבת  אמר  שהקב"ה 
אלוקים,  צלם  אדם  בכל  שיש  מפני  ה',  את  יש 
אתה  שאוהב  נמצא  רעך  את  אוהב  וכשאתה 
חז"ל:  שאומרים  מה  מובן  ובזה  הקב"ה.  את 
של  לועו  סתר  כאילו  חברו  של  לועו  "הסוטר 

מעלה".



בצרכי  ולטפל  המתים  עם  חסד  לגמול  מצוה 
קבורתם !

נלמד מהפסוק: "ואקברה מתי מלפני" (פרק כד-ד) ומהפסוק: 
"לכל באי שער עירו" (שם,י)

וכתב רש"י: שכולן בטלו ממלאכתן ובאו לגמול חסד לשרה. ועל הפסוק להלן: 
"ואחרי כן קבר אברהם את שרה אתשו" אמרו חז"ל: "הדא הוא דכתיב: "רודף 
אברהם  זה  כא-כא). "צדקה" -  וכבוד": (משלי  צדקה  חיים  ימצא  וחסד  צדקה 
(מד"ר  לשרה.  חסד  שגמל   = "חסד"  צדקה".  לעשות  ה'  דרך  "ושמרו  שנאמר 

בראשית כח-יג)
זצ"ל  סופר  חיים  רבי  הגאון  של  המאלפים  דבריו  מובאים  חיים"  בספר "דרכי 
כפי  אמת  של  חסד  לגמול  העזה  תשוקתו  ביטוי  לידי  באה  בהם  הונגריה,  מרבני 

שכתב בהקדמת ספרו "קול סופר" על המשניות. וכה כתב:
"ואזכיר אשר העיר רוחי מלפנים, רבות בשנים שנתתי ללבי מאמר חז"ל "איזהו 
חסד של אמת? זה חסד שעושים עם המתים". וניסיתי בעצמי שלא אוכל להיות 
המתעסקים  מן  וביותר  מהגוף,  הנשמה  הפרד  בעת  אדם  כל  פקידת  הפוקדים  מן 
נפשי  נכספה  ותמיד  וחלוש...  רך  טבעי  כי  יובל,  לקבר  אדם  כאשר  הגוף  בטהרת 

לעשות חסד עם המתים".
עזובות  נפשות  המה  המתים  עם  חסד  לעשות  שאוכל  במחשבתי  שעלה  "עד 
המושכבים  או  אסורים  בבית  היושבים  או  המלך  צבא  אנשי  ועשוקות  ונטושות 
בבתי חולאים רח"ל. אשר לרוב יצאו נשמתם בעת בוא יום פקודתם בלי אנשים 
העומדים לקרוא שמע ישראל בעת צאת נפשם ונשמתם, שלא יצאו יחידי מעמק 

עכור לעולם בהיר".
המחזיר  "ברוך  שאברך  אחר  הבוקר  באשמורת  ויום  יום  שכל  עלי  "קיבלתי 
נשמות לפגרים מתים", אלמד משניות בעומק העיון וגם אגיד "קדיש דרבנן" בכל 
יום כאשר אתפלל בעשרה, ולימודי יהיה באימה לכבוד המתים, בכובע על ראשי 
ומלובש בבגד עליון, לקיים דע לפני מי אתה עומד, נשמות קדושות זרע עמים בני 

אברהם יצחק ויעקב".

ולהספידו  שמת,  כשר  אדם  על  לבכות  מצוה 
כראוי!

נלמד מהפסוק: "ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה"" (פרק כג-ב)
וכתב רבי אלעזר אזכרי זצ"ל (בספר חרדים פ"ד): מצוה לספוד על אדם כשר שמת 
שנאמר "ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה". וזה בכלל גמילות חסדים. ואמרו 
המתעצל בהספדו על אדם כשר ראוי לקוברו בחייו. והביאו ראיה מן המקרא, והרעב 
שהיה בימי דוד שלוש שנים, שהיה לסיבת עוון שלא הספידו לשאול כהלכה. וכן 
מצוה לבכות על אדם כשר, כמו שנאמר: "ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה 

אשר שרף ה'". וכתוב "ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה".
העם  את  לעורר  היא  ההספד  מטרת  זצ"ל,  אייבשיץ  יהונתן  רבי  הגאון  לדעת 
ולהזכירם שאין פטירת האדם, במיוחד אם תלמיד חכם הוא, צרה פרטית שאירעה 

במקרה, אלא צרה שבאה להעניש את הכלל.
בצרה  עצמו  לשתף  ההספד  חיוב  עיקר  דבש):  יערות  (בספרו  שכתב  דברים  הנה 
באבדן  ובפרט  אחת  נפש  ישראל  כל  כי  הזאת,  הצרה  נהייתה  בשלי  גם  אף  ולומר 
עליהם  נאמר  באמתחתם  המציאה  את  השבטים  מצאו  כאשר  ולכך  חכם.  תלמיד 

"ויחרדו". אנו שאבדנו ת"ח על אחת כמה וכמה.
ולצרה  לנו  מה  אחרים  יאמרו  ל"ע,  שבר  לאחד  יקרה  כאשר  הרבים,  ובעוונותינו 
הזאת, ואינם יודעים שכל ישראל נפש אחד, וגם לפעמים יתלו הדבר במקרה שקרה 
והכל  הוא  יתעלה  מאיתו  לומר  לב  על  שמים  ואינם  וכדומה.  וזקנה  צער  מחמת 

בהשגחה פרטית לשלם לאיש כדרכיו.
וזה שאמרו השבטים כאשר מצאו מציאה ע"י שאחד פתח שקו ומצא בו כספו, ואף 
לשבור  שבאו  הארץ  לכל  מצרים  בארץ  תבואה  המוכר  מטרדת  שכיח   מקרה  שזה 
באמתחתו,  הכסף  שיתן  טעות  ליפול  יכול  בקלות  כן  אם  נכנס.  וזה  יוצא  זה  אוכל, 

מכל מקום תלו זאת בעונש ואצבע אלוקים ואמרו "מה זאת עשה אלוקים לנו".
מכל שכן שיש לתלות אבדן תלמיד חכם בהשגחת השי"ת לעונש ולא במקרה. וכמו 
אחר  ורק  הריקו,  לא  האחרים  שאר  אבל  ומצא,  שקו  הריק  אחד  השבטים,  אצל 
זאת  ואמרו "מה  כולם  חרדו  מקום  ומכל  כספם,  צרורות  את  ראו  לביתם  שהגיעו 
עשה אלוקים לנו". ולא התברכו בלבבם לומר שלום יהיה לנו והוא לבדו ילכד. כל 
שכן שאין לפרוש מאבידת ת"ח ולומר שלום יהיה לנו, כי זה נוגע לכל אדם וכל בית 

ישראל יבכו את השריפה, כי ת"ח שמת הכל קרוביו והכל חייבים באבלו ובהספדו.




