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גנוזות וכת"י
מחידושי תורתם של גדולי הדורות זיע"א שלא שזפתם עין הדפוס

"ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים"
(כג ,א)
פירש רש"י :בת מאה כבת עשרים לחטא ,ובת עשרים כבת
שבע ליופי .שני חיי שרה ,כולן שוין לטובה.

בה יראה .אבל אם יש בה ג"כ יראת ה' אז היא תתהלל ,אפילו
החן והיופי ראוי להלל שהם גורמין ליראה שהיא מעלה כל כך
וק"ל.
ו

כך שמעתי בשם הגאון אב"ד דקהלתנו מהו' ארי' זצלה"ה
דפח"ח.

וקשה מה שבח הוא זה לה שהיא בת עשרים כבת ז' ליופי,
ולי נראה לתרץ ,דיש לדקדק למאי הוצרך לשבחה והלא "כי
בשלמא שמשבח אותה בת מאה כבת עשרים לחטא לחיי ,משום
ח
ז
דאין להקב"ה באוצרו אלא יראת שמיםא .אלא יופי ,וכי לא סגיא זה כל האדם" כתיב  ,אלא משום דאיתא בפרק ח' דבב"ק אמר
בלא יופי .ועוד שקר החן והבל היופי כתיבב .ועוד ,מאי בעי רש"י רב חני'ט כל המוסר דין על חבירו נענש תחילה ,שנאמרי ותאמר
יא
שרי אל אברהם חמסי עליך וגו' ישפוט ה' ביני וביניך ,וכתיב
שפירש כולן שוין לטובה.
ויבא אברהם לספוד
ויש ליישב ,דידוע
לשרה ולבכותה .ופירש
שתאוות היצר מתגברין
בחידושי
המהרש"א
יותר באדם יפה מאדם
אגדות ,לא היה צריך
אחר ,כמו שמצינו בפרק
להביא ראיה מהאי קרא
א' דנדריםג גבי ההוא
דכמה פרשיות בתורה
נזיר שהשיב לשמעון
שנאמרו בהן שהיה
הצדיק שפחז עליו יצרו
אברהם חי אחרי מיתת
על שהסתכל בבואה שלו
שרה ,אבל הביא מהאי
לטרדו מן העולם ,לכך
קרא שהיתה שרה ראויה
כת"י הג"ר חיים ב"ר יששכר בער זצ"ל
השיב לו שמעון הצדיק
להגיע לשני אברהם לולי
כמותך ירבו נוזרי נזירות
בישראל ,כי זהו יראה פנימית .נמצא מי שהוא יפה ואין בו יראת מסרה דין עליו .דלא הוי ליה למכתב אלא ואברהם בכה וספד
שמים ,על זה נאמר הבל היופי ,ויראה בלא יופי היא מעלה .אבל לשרה ,אבל כתב ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה ,ירצה
כדלקמן שממהרין לצועק יותר מן הנצעק ,עכ"ל .לפי זה מתה
אדם שהוא גם כן יפה עינים וטוב רואיד ,אין למעלה ממנו.
והשתא מתורץ שפיר ,הכתוב רצה לשבח לאמנו שרה שהיתה שרה קודם זמנה.
בה יראת שמים שאין למעלה ממנו ,לכך אמר בת מאה כבת
עשרים לחטא שלא טעמה טעם חטא .וכי תימא אפשר משום
שהיתה מכוערת ואין מעלתה כל כך ,לכך אמר ובת עשרים כבת
ז' ליופי ,והיתה בה תגבורת התאוות ,ואעפ"כ לא טעמה טעם
חטא.
לפי זה היופי גורם ליראת חטאה שהיא מעלה כל כך כנ"ל,
לכך פירש רש"י שני חיי שרה כולן שוין לטובה אפילו יופי נמי,
וק"ל.
ובזה יובן הפסוק במשליה שקר החן והבל היופי אשה יראת
ה' היא תתהלל .דיש לדקדק למה נכתב היא ,היה ליכתב יראת
ה' תתהלל.
ועם מה שאמרנו נכון הוא ,כי החן והיופי בלא יראה היא
שקר והבל ואין בו ממש ,אבל אימתי יש בהם מעלה בזמן שיש
בה ג"כ יראת ה' .והשתא נכון שקר החן והבל היופי ,בזמן שאין

ואיתא בפרק ד' דיבמותיב ,את מספר ימיך אמלאיג ,אלו שני
דורות ,זכה משלימין ,לא זכה פוחתין לו ,דברי ר' עקיבא .וחכמים
אומרים ,זכה מוסיפין לו ,לא זכה פוחתין לו .נמצא בין למר ובין
למר ,לא זכה פוחתין לו .לפי זה ,אי לא גלי קרא דהיתה מופלגת
בחסידות וביראה ,אתי למיטעי למימר אין סתרה כגלויהיד,
ולכך מתה קודם זמנה .לכך בא הכתוב ומפרסמה שכל ימיה
לא טעמה טעם חטא ,ועל שמתה קודם אברהם ולא הוציאה
(שנתה) [שנותיה] ,היתה משום שאמרה ישפוט ה' ביני וביניך,
כמו שפירש המהרש"א.
והשתא מתורץ ,התורה הוצרכה לספר בשבחה שהיתה בת
מאה כבת עשרים לחטא ,ואפילו בימי נערותה כשהיתה בת
עשרים והיתה נאה ביותר כמו בת שבע נמי לא חטאה ,לפי
שכתוב ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה ,לומר הוא קבר
אותה וחי הרבה שנים ממנה ,לפי שמסרה דין ואמרה ישפוט ה'
וגו' ולא היתה ראויה להגיע לשני חיי אברהם .ואי לא הוה מספר

א .ברכות דף לג ע"ב .ב .משלי לא ,ל .ג .דף ט ע"ב .ד .נדרים שם ,עפ"י שמואל א' טז ,יב .ה .לא ,ל .ו .הג"ר אריה ליב ב"ר הג"ר שאול (אב"ד קראקא) ,חתן החכם צבי
ואב"ד אמשטרדם .ז .קהלת יב ,יג .ח .צג ,א .ט .לפנינו :רב חנן .י .טז ,ה .יא .כג ,ב .יב .דף מט ע"ב  -דף נ ע"א .יג .שמות כג ,כו .יד .עפ"י רש"י טז ,ד.

בשבחה אתי למטעי לומר שמפני שלא היתה צדקת לכך לא
הגיעה לשני חיי אברהם ,כדלעיל לא זכה פוחתין לו .לכך נכתב
שנה בכל כלל וכלל ,לומר בת מאה וגו' נמצא כולן שוין לטובה,
אפילו כשהיתה בת עשרים .ולמה מתה קודם זמנה ,לכך אמר
ותמת שרה בקרית ארבע ,בשביל קריאת ארבע תיבות ,דהיינו
ישפוט ה' [ביני ובינך] ,לפיכך ויבא אברהם לספוד לשרה הוא
קבר אותה ולא משום חטא אחר ,כי לא טעמה טעם חטא כל ימי
חייה ,וק"ל.
הג"ר חיים ב"ר יששכר בער זצ"ל
פרפראות לחכמהטו.

"גר ותושב אנכי עמכם ,תנו לי אחוזת קבר ואקברה
את מתי" (כג ,ד)
הנה הרבה יש לדקדק בפסוק זה ,מאי רצה בזה ,למה היה לו
להקדים ולומר גר ותושב אנכי עמכם.
ושמעתי מאמ"ו בשם אביו הגאון ז"לטז לבאר מעט כוונת
הפסוק .דהנה רש"ייז ג"כ עמד בזה ,ישוב לשון גר ותושב .והוא,
שהרבה כתבויח דאדם בעולם הזה הוי גר ותושב .הנשמה שבו
הוי גר ,כי במותו נפרדת הנשמה מהגוף ותלך למקום מאוויה בין
שאר הנשמות בגן עדן .והגוף של אדם הוי תושב ,כי מן אדמה
לוקח ושמה ישוב ונשאר בארץ .אך מי שניצל על ידי תחבולה
ימלט מן שאול תחתיה ,כר' יהושע בן לוי שבא עם גופו לגן עדןיט,
וזה יהיה משפט כל הצדיקים שיזכו לבוא עם גופם לגן עדן.
ולא עלה על לבו [של אברהם] לילך לחפש אחרי קבר לא
בשביל עצמו ולא בשביל שרה אשתו ,ולא היה חוזר אחר קבר
כזה ומקום טוב כדרך שאר אנשים להדר אחר זה ,כי אמר

בלבו שיזכה לבוא בגופו בגן עדן ,אבל על ידי שרה ראה שאין
הגוף [של] שום אדם ראוי לבוא מיד בגן עדן ,אך הנשמה היא
זוכה ועולה למעלה ,אבל הגוף הוא החומר אינו במדרגה זו,
כי כבר קנס עליו הקב"ה מיתה ,וישאר בארץ עדי יערה עלינו
רוח ממרום והחיינו מיומיים וביום השלישי יקימנוכ הוא תחיית
המתים לעולם הבא ,אז תשפיע עליו ג"כ שפע ברכות.
כי כבר אמרו בגמ'כא שרה היתה יותר צדקנית מאברהם ,וגם
רש"י פירש בפרשה שלמעלהכב ,שהוא היה לה תפל בנביאות.
לכן בראות שהוא [ע]תה יודע שאין לגוף חלק אלקי ממעל
עכשיו אפילו לצדיקים גמורים ,שכן חוזר היה עתה על קבר גם
בשביל עצמו ורצה ליקח המערת המכפלה להיות ש[מה] כמה
גופים ולא קבר מיוחד לשרה לבד ,לכך כשבא לבקש [לקח]
אחוזת קבר גם בשבילו.
וזה שאמר "גר ותושב אנכי עמכם" ,כלומר עכשיו אני רואה
שאין אדם זוכה לימלט מן שאול ולבוא עם גופו בגן עדן ,אפילו
הצדיק גמור שהרי מתה שרה אשתו ,שכך אף צדיק אינו יכול
להציל ממות נפשו והרי אני כמוכם .וזה שאמר ,עכשיו אני רואה
שבכל ענין גר ותושב אנכי עמכם ,שבכל ענין לא אציל [עצמי]
ממיתה ,לכך תנו לי אחוזת קבר לצרכי ,מקום גדול לכמה גופים
דהיינו מערת המכפלה ,וד"ק וטוב מאד ונכון.
הגאון החתם סופר זצ"ל
מכת"י תלמיד הכתב סופר ,בשם אביו הגאון זצ"לכג.

"ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו" (כד ,ב)
וקשה ,למה אמר עבדו ,פשיטא שהוא עבדו .ועוד קשה ,מהו
זקן ביתו .ועוד קשה (העבד) [וכי עבדים] נאמנים שנתן לו עשרה
גמלים ,והרי רובן של עבדים בגזלכד.

ויובן עם מה שאמרו רבותינו ז"לכה מפני שלשה דברים [עב]
דים בורחים מאדוניהם :האחד ,אם זה העבד הכל משתמשים
בו ,מפני כובד העבודה והטורח בורח .הב' ,אם קנה אותו אדוניו
והוא [ג]דול ,אינו עומד על דעת רבו וגם רבו אינו עומד על
דעתו ומפני זה בורח .והג' ,אם מניחו ברעב.

חידושי הגאון החתם סופר זצ"ל

וכלך לטעמים אלו ,נגד הטעם הא' אמר אל עבדו דוקא ,ואין
אחרים משתמשים בו ובודאי לא יברח .הב' אמר זקן ביתו ,ר"ל
שנתגדל בתוך ביתו ובודאי עמד על דעת רבו .והג' אמר המושל
בכל [אשר] לו ,שאינו מניחו ברעב ולזה נאמן ואינו נחשד על
הגזל.
הג"ר דוד ב"ר יהודה הכהן זצ"לכו.

טו .הג"ר חיים ב"ר יששכר בער זצ"ל ,מחכמי העיר אמשטרדם וראש הדרשנים והמגידים בה .מחיבוריו נדפס ספר מנחה קטנה (אמשטרדם תקמ"ט) ביאור
להפטרות ,וספר תהלת ה' ביאור לתהלים (אמשטרדם תרי"ב) .בכת"י נותרו חיבוריו :עץ חיים  -דרשות; ספר משען מים על אגדות הש"ס ,שכנראה אבד בצוק
העתים .נלב"ע א' דר"ח אלול תקע"ה .ד"ת אלו נלקחו מספרו פרפראות לחכמה עה"ת  -כת"י .טז .הוא הגאון בעל חתם סופר זצ"ל .יז .על אתר .יח .כן הובא
במפרשים רבים .יט .דרך ארץ זוטא סוף פ"א .כ .עפ"י הושע ו ,ב .כא .עיין שמות רבה פרשה א פיסקא א ,ושם שהיה אברהם טפל לשרה בנבואה .כב .בראשית כא,
יב .כג .הגאון הנודע רבי משה בהג"ר שמואל סופר זצ"ל נולד בז' תשרי תקכ"ג בפרנקפורט דמיין ,בצעירותו למד לפני הנשר הגדול הג"ר נתן אלדר זצ"ל ,ולפני הגאון
בעל ההפלאה ,זמן מה למד בעיר מיינץ אצל הג"ר מיכל שייאר זצ"ל .כשבע שנים התגורר בעיר פרוסניץ שם החל בהרבצת תורה ,ולאחר מכן בשנת תקנ"ד עבר
לעיר דרעזניץ שם כיהן ברבנות העיר .בשנת תקנ"ח כיהן ברבנות העיר מאטרסדורף ,והתפרסם בכל רחבי הונגריה .משנת תקס"ז ועד פטירתו כיהן ברבנות העיר
פרעשבורג .זכה והעמיד תלמידים הרבה והיו למאורות בהעמדת הדת כהלכתה .חידושיו תורתו במקצועות התורה ותשובותיו התפרסמו בספריו הידועים 'חת"ם
סופר' .נלב"ע כ"ה תשרי ת"ר .מתוך ספר חידושים עה"ת כת"י בידי תלמיד הכתב סופר זצ"ל ,נכתב בפרעשבורג בין השנים תר"ז  -תר"ט .כד .כדאיתא באבות פרק ב
משנה ז :מרבה עבדים מרבה גזל .כה .ל"מ .כו .מחכמי המערב מאיזור הדרעא לפני כמאה שנה ,לא נודענו מתולדותיו ,מתוך חיבור בכתיבת ידו עה"ת ואגדות הש"ס.

