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 ל "קרייזוירט זצ  חיים  הויתור של רבי 

ַותֹּאֶמר ֵאָליו ַגם ֶתֶבן ַגם ִמְסּפוֹּא ַרב  : "כ"ה בראשית כ"ד 

 ". ִעָמנּו ַגם ָמקוֹּם ָללּון

של   מציון'בדינר  רבי ' עזר  זצ חיים  סיפר  : ל "קרייזוירט 

צעיר  הייתי " רב  לימים  נער  במרחק  ללמוד  שלחוני    והורי 

, ולא חדר אוכל פנימיה  הגעתי לישיבה בה לא היתה . מהבית

מזדמן הבתים בעליאצל  ' ימים'אכלנו   מקום  בכל    . וישנו 

  בעל  ואני אכלתי אצל " להתקדם"הרבה זמן   לקח לצעירים

  וישנתי , מהישיבה מ"שהיה דר במרחק של כארבעה ק בית

 ... הירקות של בחנות ירקות תחת הסטנד

שבע שנים   בעל '! הסתדרתי'לאחר  מול   בית שגר  קיבלתי 

הראשון   ביום. הנשים בעזרת הישיבה ומקום שינה על מזרן

ה לישיבה   אלי ניגש' זמן'של  עתה  זה  שנכנס  צעיר  בחור 

לו על   עניתי  . הוא שאלני היכן יישן ויאכל  ,ראיה כבד  והיה 

כאן מול הישיבה ותישן   הבית אתה תאכל אצל בעל: "אתר

 !מהתחלה ואני התחלתי הכל... "הנשים בעזרת 

שו אז בטוח  הזהו הייתי  לבחור  שנים   כעבור אבל , יתרתי 

 ... נתן רר לי מי קיבל ומיהתב

אחד מאות   ובוקר, מספר שנים הגרמנים פלשו לעירנו לאחר

הקצינים עלו    . את חצר הישיבה הקיפו נשק דרוך חיילים עם

הבחורים הנשים לעזרת שמות  רשימת  את  הם   וביקשו 

לכולם החלו זה  אחר  בזה  של   שאלו  הם. קוראים  לשמו 

וכש  הוריו  ולשם  שלהם שהוא וידאו והבחור    , ברשימה 

יד  על  גופתו , חלון העמידוהו  את  וזרקו  למות  בו    ירו 

 ... מהחלון

 ...שרר יום כיפור -המדרש למטה   בבית

  . קדושים אמרו וידוי והכינו עצמם למות, וזעקו בכו  כולם 

  לעזרת הנשים ואז  עליתי". קרייזוירט חיים"והנה קוראים  

ב הראיה   שעשיתי ויתורו נזכרתי  כבד  הבחור   באותו עם 

 ... נשים בעזרת מקום

הוא  לקדוש ברוך  עולם: "אליו  ואמרתי פניתי  ! ריבונו של 

עומד   אני   והנה בעוד   ...".אך זכור לי מעשי כמחשבתך  עשה

אלי עיניו הוא   ,ליד הקצין הורים: "ושאלני  נשא  לך  "? יש 

 ורי וכשם שה, הורים  גם לי יש: "לי  ואז אמר. עניתי לו "כן"

, בכן... ו בכך,  רוצים ודאי גם הוריך, בחייםלראותי   רוצים

... מהחלון ומתערב בין המתים  אני יורה באויר ואתה קופץ

 ישראל   מגדולי  סיפור  - מדה  כנגד מדה
 

 מורעל ומומת   – המנסה להרעיל ולהמית  

ַכל ַעד    בראשית כ"ד ל"ג: "ַוּיּוַשם ְלָפָניו ֶלֱאכֹּל ַוּיֹּאֶמר ֹלא אֹּ

 ַוּיֹּאֶמר ַדֵבר". ִאם ִדַבְרִתי ְדָבָרי 

מלמד שנתנו לו סם המוות   ,(כלומר ויסם)ויישם כתיב  "

ירגיש  שלא  כדי  לאכול  עליו  ומיהרו  ה  "ובד". בקערה 

רמז  (. ו"כ' להלן נ)ואידך ויישם בארון . הכא' ב: "ויישם

להמיתו  לא    שרצו  ואמר  הרגיש  והוא  בארון,  וליתנו 

נהגתי  אוכל עד אם דברתי דברי, כי עבד אברהם אנכי, ו

ברכת נטילת ידים  , בביתו שלא לאכול עד שאדבר דברי

ובזה חשב כי ינצל, כי כוס של ברכה  . וברכת המוציא

לרעה ולא  מצטרף  מלאך  . לטובה  שבא  לו  היה  וכן 

 ...".והחזיר סם המוות לצד בתואל ואכל ומת

 ה ויושם( ")בעל הטורים ד

 

ב הראיה   שעשיתי  ויתור ונזכרתי  כבד  הבחור  עם 

 ... נשים בעזרת מקום  באותו

הוא ברוך  לקדוש  של  : "אליו  ואמרתי פניתי  ריבונו 

  והנה בעוד   ...".אך זכור לי מעשי כמחשבתך עשה! עולם

יש  : "ושאלני נשא אלי עיניו  הוא ,עומד ליד הקצין אני

הורים לו "כן"? "לך  אמר . עניתי  יש : "לי  ואז  לי    גם 

בחיים רוצים וריוכשם שה, הורים גם  , לראותי  ודאי 

  אני יורה באויר ואתה קופץ , בכן... ו בכך,   רוצים הוריך 

 וכך", תברח  לאחר מכן ... מהחלון ומתערב בין המתים

 !עשה

 היחיד  ואני, מעמדמאות בחורים מתו באותו   שלוש

וכי אני ויתרתי  : "שאלתי את עצמי ! שנשארתי בחיים

 "!במתנה נתן לי חיים הרי הוא ? לבחור הזה  ונתתי
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לכן    –י  "כנען פינה את הארץ עבור בנ 

וכן זכה לארץ יפה  , נקראת על שמו 

 כשלו 

בראשית כ"ג י"ט: "ְוַאֲחֵרי ֵכן ָקַבר ַאְבָרָהם ֶאת  

ָשָרה ִאְשתוֹּ ֶאל ְמָעַרת ְשֵדה ַהַמְכֵּפָלה ַעל ְּפֵני  

ן ְבֶאֶרץ ְכָנַען".   ַמְמֵרא ִהוא ֶחְברוֹּ

והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי אל    "...

זכה כנען שנקראת הארץ    ,ארץ הכנעני למה 

פנה את    ,כיון ששמע שישראל באין ?על שמו

הוא   .המקום ברוך  הקדוש  ליה  אתה    :אמר 

פנית את המקום תקרא הארץ על שמך ואתן  

 ".לך ארץ יפה כארצך ואיזו זו אפריקא

 (ב")מדרש תנחומא שמות סימן י

 
 

 ומקטין את המגדיל עצמו , מגדיל את מי שמקטין עצמו ה  "הקב 

 ".ַוִּיְהיּו ַחֵּיי ָשָרה ֵמָאה ָשָנה ְוֶעְשִרים ָשָנה ְוֶשַבע ָשִנים ְשֵני ַחֵּיי ָשָרה': "ג א"בראשית כ

ועלאה בההוא  " רב  איהו  עלמא כמה  בהאי  גרמיה  איהו מאן דאזער  זכאה 

ומאן דאיהו רב איהו  , זעיר איהו רבמאן דאיהו  , עלמא והכי פתח רב מתיבתא

מאה דאיהי  , חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים דכתיב: ויהיו, זעיר

שבע דאיהו חשבון זעיר  , חשבון רב כתיב ביה שנה זעירו דשנין חד אזעיר ליה

 ".אסגי ליה ורבי ליה דכתיב שבע שנים

רב וגדול בעולם  כמה הוא , אשרי מי שמקטין את עצמו בעולם הזה: תרגום

מכאן  . והגדול בעיני עצמו הוא קטן , מי שהוא קטן בעיני עצמו הוא גדול, הבא

נכתב  " שבע"ובמספר הקטן  ", שנה"נכתב  " מאה"במספר הגדול  , נלמד זאת

 .ומקטין את המגדיל עצמו, ה מגדיל אלא למי שמקטין עצמו"אין הקב". שנים"

 .()זוהר הקדוש במדבר דף קסח

 

 נקרא אברהם נשיא מדוע  

ִכי ו': " פסוקים ד', כ"ג    בראשית ִני   ִעָמֶכם ְתנּו ִלי ֲאֻחַזת ֶקֶבר ִעָמֶכם ְוֶאְקְבָרה ֵמִתי ִמְלָפָני:   ֵגר ְותוָֹּשב ָאנֹּ ר ֶאת    ַאָתה   ְנִשיא ֱאֹלִקים ְשָמֵענּו ֲאדֹּ ְבתוֵֹּכנּו ְבִמְבַחר ְקָבֵרינּו ְקבֹּ

ר ֵמֶתָך".ֵמֶתָך ִאיש ִמֶמּנּו ֶאת קִ   ְברוֹּ ֹלא ִיְכֶלה ִמְמָך ִמְקבֹּ

, חייך, אתה שהשפלת את עצמך: ה "אמר לו הקב'. גר ותושב אנכי עמכם'ולא עוד אלא שדיבר עם יושבי הארץ בענווה ומיעט את עצמו, שנאמר  ... "

 ."שאני משימך בגלל זה אדון ונשיא

 )מדרש הגדול( 

⚫   ⚫   ⚫ 
 

 צריך כל אדם לירא מן המוות, ואם לא יתן לו מקום קבורה גם לא יהיה לו מקום קבורה 

ר ֶאת ֵמֶתָך ִאיש ִמֶמּנּו  ֵכנּו ְבִמְבַחר ְקָבֵרינּו ְקבֹּ ִני ְנִשיא ֱאֹלוִקים ַאָתה ְבתוֹּ ר ֵמֶתָך" בראשית כ"ג ו': "ְשָמֵענּו ֲאדֹּ   ֶאת ִקְברוֹּ ֹלא ִיְכֶלה ִמְמָך ִמְקבֹּ

  שלי כ"ב ח'(. משום ושבט עברתו לא יכלה, על כן לא יכלה ממך מקבור מתך, כי צריך כל אדם לירא מן המוות, ואם לא יתן לו מקום קבורה, גם ")מ

 לא יהיה לו מקום קבורה )מו"ק דף כח:(". 

 )בעל הטורים ד"ה יכלה( 

⚫   ⚫   ⚫ 
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 שלשת הניסים שנעשו לשרה 

ֱהָלה ָשָרה ִאמוֹּ ַוִּיַקח  "ד ס"כ  בראשית ז: "ַוְיִבֶאָה ִיְצָחק ָהאֹּ

ֶאת ִרְבָקה ַוְתִהי לוֹּ ְלִאָשה ַוֶּיֱאָהֶבָה ַוִּיָּנֵחם ִיְצָחק ַאֲחֵרי  

 ִאמוֹּ".

ברש"י )שם( ד"ה האהלה שרה אמו: "ויביאה האהלה  

,  ונעשית דוגמת שרה אמו, כלומר והרי היא שרה אמו

שבת   מערב  דלוק  נר  היה  קיימת  ששרה  זמן  שכל 

על   קשור  וענן  בעיסה,  מצויה  וברכה  שבת,  לערב 

האוהל, ומשמתה פסקו, וכשבאת רבקה חזרו: אחרי  

דרך ארץ כל זמן שאמו של אדם קיימת כרוך    - אמו  

 הוא אצלה, ומשמתה הוא מתנחם באשתו". 

"י"ל לפי שהאשה מצווה על ג' דברים: בנדה ובחלה  

קת הנר ולפי ששרה היתה זריזה בשלושתן היו  ובהדל

, כלפי שהיתה זהירה  מדה כנגד מדה אלה הג' דברים 

בהדלקת הנר היה נר דלוק מערב שבת לערב שבת.  

מצויה   ברכה  היתה  בחלה,  זהירה  שהיתה  ולפי 

בעיסה. ולפי שהיתה זהירה בנדה היה הענן קשור על  

לכם   'שובו  כד"א  תשמיש,  לשון  שאוהל  האוהל, 

יכם', וכשמתה שרה לא היתה שם אשה זהירה  לאהל 

בדברים הללו ופסקו, כשבאת רבקה שגם היא היתה  

 חזרו".  - זהירה בשלושתן 

 )רבינו עובדיה מברטנורא( 

 

 

 יומי ה בדף    מדה   כנגד   מדה 

עונש נדב התגלגל בשמשון ועונשו על שלא  

שני חצאי אדם מתגלגלים באדם  . נשא אשה 

 אחד 

 ".בדן זה שמשון" .:דף כה ראש השנה  

  הוא בדן  ל  "דע כי אמרו חז:(: דף דף נא)בכוונת האר״י  

כי בד״ן אותיות  , והנה הוא גלגול נדב בן אהרן, שמשון

אשה. נד״ב לישא  רצה  לא  שנדב  נענש  , ולפי  לכן 

שמשון להיות טוחן בבית האסורים עם נשי פלשתים  

ויען בני אהרן נכנסו  .(. סוטה דף י; א"ז כ"שופטים ט)

יין נזיר מן הבטן, שתויי  לתקן מה  , לכן היה שמשון 

 .שעיוות

 ()ילקוט ראובני, שמיני

 

על שפתח בברוך, זכה ויצא מכלל ארור  

 ונכנס לכלל ברוך 

ד   בראשית כ"ד ל"א: "ַוּיֹּאֶמר בוֹּא ְברּוְך ה' ָלָמה ַתֲעמֹּ

ִכי ִּפִּניִתי ַהַבִית ּוָמקוֹּם ַלְגַמִלים".   ַבחּוץ ְוָאנֹּ

בחוץ.   תעמוד  למה  ה'  ברוך  בוא  ולפי  "ויאמר 

בברוך  פתח  ארור    , שהוא  מכלל  ויצא  זכה  לכך 

 ". ונכנס לכלל ברוך 

 )מדרש אגדה( 
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 מדוע הטעה המלאך את שרה 

ַוִּיְהיּו ַחֵּיי ָשָרה ֵמָאה ָשָנה ְוֶעְשִרים ָשָנה ְוֶשַבע ָשִנים ְשֵני ַחֵּיי  ': "ב-'ג א"בראשית כ

ד ְלָשָרה   ַוָתָמת : ָשָרה א ַאְבָרָהם ִלְסּפֹּ ן ְבֶאֶרץ ְכָנַען ַוָּיבֹּ ָשָרה ְבִקְרַית ַאְרַבע ִהוא ֶחְברוֹּ

 ".ְוִלְבכָֹּתה 

לפי  , ונסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק: "ה לספוד לשרה ולבכתה"י ד"ברש 

נשחט  וכמעט שלא  בנה לשחיטה  שנזדמן  ידי בשורת העקידה  פרחה  , שעל 

 ".נשמתה ממנה ומתה

ותירץ אביו של רבינו יהודה    ?י רמאות השטן"ת למה נסתבבה מיתתה ע "וא"

, ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה"והקב, החסיד, דמדה במדה לא בטל

בה מכזב  שהיה  השטן  בכחש  מתה  שרה'  'ותכחש  בעוון  דכיון  , )לכן  ועוד 

בן,   לה  מהיות  בקרבה  שצחקה  וצחוק  בהיתול  כמתה  עצמה  את  ששיערה 

ל בצחוק  "י בן שהי"לכן מתה במדה כנגד מדה, ע , חשובים כמתים  וחשוכי בנים

 שצחק בה שטן(". 

 ה ותמת שרה( ")פענח רזא ד

 

 כל המוסר דין על חבירו הוא נענש תחילה 

ד ְלָשָרה ְוִלְבכָֹּתה ַוָתָמת ': "ג ב"כ  בראשית א ַאְבָרָהם ִלְסּפֹּ  ".ָשָרה ְבִקְרַית ַאְרַבע ִהוא ֶחְברוֹּן ְבֶאֶרץ ְכָנַען ַוָּיבֹּ

ל דמה זה מדה כנגד מדה  "נראה דר, י הוא קבר אותה"כל המוסר דין על חבירו הוא נענש תחילה, ופירש  .(דף צג)ק  "איתא בגמרא ב "

יש להבין מה זה התמיה הא  , י כשהתפללת עליך למה לא התפללת עלי"פירש, אמרה חמסי עליךמפני שבאמת במה ש, שמתה תחילה

ל  "ומרא לקבורה ר, ל מזונות"ר  ★חוטרא לידא אבבאה מחמת בעי  :(דף סה )אלא שאמרו ביבמות  , האיש מצווה על פריה ורביה ולא האשה

הרי שהיתה טוענת אם ימות הוא  , בעלה חייב במזונותיה ובקבורתהאך זה הטענה אינה אלא אם הוא ימות קודם, שהרי  , ר אותהו לקב

 ".כ יצדק בזה מדה כנגד מדה שמתה היא בחייו והוא קבר אותה"ע. חוטרא לידה ומרא לקבורה אבחייה בעי

 ה[ , וידאג לקבורת ה בזקנות  הצריכה לבן, שיסעדשלומר:  . כישען עליו בזקנותה, ואת לחפור בו קברלהעץ  רוצה אשה  ש :  משמעה  ",חוטרא לידא ומרא לקבורה אבעי טענת "★]

 )פנים יפות( 

 

 שביעה כנגד שביעה 

כ"ה ח': "ַוִּיְגַוע ַוָּיָמת ַאְבָרָהם    בראשית

ָבה ָזֵקן ְוָשֵבַע ַוֵּיָאֶסף ֶאל ַעָמיו".  ְבֵשיָבה טוֹּ

אורחים   מכניס  היה  אבינו  אברהם 

אורח;   לכל  דואג  והיה  בעולם.  הגדול 

מאכילהו ומשקהו וגורם לאורח שבא  

ָשֵבַע, לכן,   אליו לצאת מביתו כשהוא 

מדה כנגד  שכשהוא  מדה  עליו  נאמר   ,

)במצוות(.   ָשֵבַע  היה  העולם  מן  נפטר 

הוא השביע אחרים, על כן זכה לשבוע  

 בעצמו. 

 )מבעמח"ס מנחה קטנה( 
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