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  התשע"ד כ"ב חשון 
  2013אוקטובר  26

  דבר תורה לפרשת "חיי שרה " 
  לאון אלמליח

  שיום פטירתו חל היום.נסים אלמליח לזכרו של אבי ז"ל 
  

  פרשת חיי שרה מתאפיינת בתיאור מותם  של שרה אברהם וישמעאל .
  הפרשה מתחילה עם מותה  של שרה  , נמשכת עם סיפור  אליעזר ,עבד אברהם 

  ,ושוב חוזרת הפרשה ומתארת את מותו  של אברהם שמחפש  רעיה ליצחק בנו,
  ולסיום מתארת את מותו  של  ישמעאל.

  סיום חייה וקבורתה של שרה. –אתרכז בחלק הראשון 
  וב:' פסוקים אאקרא את הפסוקים הרלוונטיים :בראשית פרק כג' 

ֵנ֖י ָנ֖ה ְוֶׁשַ֣בע ָׁשִנ֑ים ְׁשַוִּיְֽהיּ֙ו ַחֵּי֣י ָׂשרָ֔ה ֵמָא֥ה ָׁשָנ֛ה ְוֶעְׂשִר֥ים ָׁש א
ֹון ְּבֶאֶ֣רץ ַוָּתָ֣מת ָׂשרָ֗ה ְּבִקְרַי֥ת  ְרַּב֛ע ִה֥וא ֶחְבר֖  בַחֵּי֥י ָׂשָרֽה׃ 

  ָתּֽה׃ּכֹ ִלְבְּכָנַ֑ען ַוָּיבֹ֙א  ְבָרהָ֔ם ִלְסּפֹ֥ד ְלָׂשָר֖ה וְ 
  שאלתי היא: 

  -איפא הבן יצחק בסיפור? למה לא מזכירים אותו? –א 
  האם בא עם אביו לספוד ולבכותה או שמא נשאר לבדו? - ב 

כי משם חזר לאחר "  מבאר שבע- " "ויבא  אברהם–לפי פרוש רש"י 
  שנמצא בסוף פרשת וירא שקראנו בשבוע שעבר. העקדה

ספר –)  בספרו פרוש על התורה 1437-1508(   15דון יצחק אברבנאל שחי במאה ה 
לות אפרשת חיי שרה  שואל את אותה שאלה : אני מצטט מתוך אחת הש-בראשית

  "חיי שרה":–שהוא מעלה בתחילת הפירוש לפרשת 
' איך ספר הכתוב שבא אברהם לספוד לשרה  "השאלה ה ג
שמה או  עם אביו אדבר אם ב ולבכותה ולא דכר מן יצחק

 ולבכותה וראוי היה שיבא לספוד לאמו -אנה נשאר לבדו
"  כמו שבא אביו

ע ּבַ֛ ַי֥ת  רְ ַוָּתָ֣מת ָׂשרָ֗ה ְּבִקרְ אברבנאל משיב על השאלה באריכות ומתחיל ב" 
  אני מצתת:  "ִה֥וא ֶחְב֖רֹון ְּבֶאֶ֣רץ ְּכָנַ֑ען

אה שרה לחברון ב ,בבאר שבענשאר אברהם  שכאשר להגיד " 
 די שיבא אברהם אחריהכ ,לבקש מנוח אשר ייטב לה שמה

לבקש בית ונחלה כדי עם רכושו כי היא הלכה ראשונה 
יתה בואה יוה וקפצה עליה שם המיתה . ,לצאן אברהם

 שרצה אברהם לשבת בארץ כנען הקדושה מפנימבאר שבע 
. ולא בארץ פלישתים   ולכן שלח שם אשתו ראשונה

  חר שאברבנאל מוסיף הקשור לאחוזת קבר ממשיך ומפרש:אוטעם 
שכאשר ראה אברהם שהוא ושרה היו ,חשוב פשר ל" וגם א

היה להם יולא -חשש שמא ימותו  זקנים באים בימים
לארץ כנען חוץ מקבר יולא רצה לה אחוזת קבר בארץ כנען
שאדם וחוה היו קבורים במערה  ולפי שהיה מקובל אצלו

שלח את שרה לקנות את המערה כדי שלא יתגאה עפרון 
.  ו אם המעדהשואל אותבראותו אברהם החיתי  למכירה
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ושרה בבואה לחברון מתה והוצרך הוא לבא מבאר שבע 
".  לספוד לשרה ולבכותה

 : טוהוא מסיק מכך את המסקנה המתבקשת אני מצט
"ולפי שהיה יצחק עם אימו בעת מותה כי לא נפרדה 

,לכן נאמר  כי הוא לבדו בא מבאר –ויבא אברהם –ממנו
"  שבע

  שובה לשאלה שנשאלה בראשית דברי.כך משלים אברבנאל את הת
באומרו אני לא פתורה שאיר אותה מלעומתו הרמב"ן לא מיישב את השאלה ו

  מצטט:.
 היה שאלו, חברון אל אחרת מעיר שבא בעיני יתכן ולא" 
 וישמע" מפרש הכתוב והיה, המקום אותו מזכיר היה כן

  ":פלוני ממקום ויבא אברהם
כאשר הוא מביא ,בפרק הבא, המשך באני חושב שפרושו של אברבנאל משתלב גם 

  את רבקה  האוהלה אני מצטט בפרק כד פסוק:
 ־֥לֹוְּתִהיַּק֧ח ֶאת־ִרְבָק֛ה וַ ַוְיִבֶאָ֣ה ִיְצחָ֗ק ָהאֱֹ֨הָל֙ה ָׂשָר֣ה ִאּ֔מֹו ַוּיִ  סז

  ֲחֵר֥י ִאּֽמֹו׃ְלִאָּׁש֖ה ַוֶּיֱֽאָהֶבָ֑ה ַוִּיָּנֵח֥ם ִיְצָח֖ק אַֽ 
וגעגועיו לשרה  ,עיצבונו התגבר על אבלו ,שנים לאחר מות אמו ל 3לקח לו אם כן 

  והחישוב פשוט :  אמו.
  שנה. 37עברו – 127,ומתה בגיל  90דה את יצחק כשהיתה בת שרה יל

 3שהם - לקח את רבקה לאישה :זכמו שכתוב בפסוק ס"וכשיצחק היה בן ארבעים 
  שנים לאחר פטירתה של אמו.

ובנימה אישית, וכהמשך לאווירת סיום החיים המופיעה בפרשתנו, אני נושא דבר 
  ניסים אלמליח ז"ל . -  בי ומורילמותו של א  26-תורה היום לזכר יום השנה ה 

  אשתף אתכם בכמה דברים שהתוו את חייו.
אבי נולד יתום ,שכן אמו נפטרה  בלידתו. נשארו במשפחה שלושה יתומים . את אבי 

גידלה האחות הגדולה ממנו שמונה  שנים כלומר הייתה בת תשע.  אביו התחתן 
התבטא בכך שהוא ידע  בשנית אך תחושת היתמות ליוותה את אבי בכל חייו. וזה

  שאין על מי לסמוך חוץ מעל עצמך . ואכן פיתח כישורי הישרדות  ראויים לציון. 
הוא לא הרבה לספר על ילדותו ,אך מהסיפורים של דודתנו שגידלה אותו , הבנתי 

  סוגה בשושנים. הם חיו במצוקה קשה .  תהישדרך התפתחותו לא הי
לעיר טנג'יר  - ם מרוקו על חוף הים האטלנטיעיר נמל בדרו –בילדותו עבר ממוגדור 

  יחד עם משפחתו. 
החל לעבוד באופן עצמאי ובשיאו  14את מקצוע הנגרות למד מגיל שמונה  ומגיל 

היה הבעלים והמנהל של  בית חרושת לנגרות בניין הגדול ביותר במחוז והשני 
  בגודלו במרוקו. 

  פכה לרווחה כלכלית .אני זוכר כילד קטן את המצוקה שבהדרגה השתנתה וה
חייו התאפינו במתן בסתר לעניי עירינו ,ולמוסדות המלמדים תורה. הוא ייסד יחד 
  עם חבורה בית ספר יסודי בו  לימודי הקודש לקחו חלק גדול מתוכנית הלימודים.

  כמו כן עזר לבנות את  ישיבת "עץ החיים" בטנג'יר  .
ין באופן קטגורי בערכים של  עם כל הערכתו ותמיכתו בלימודי התורה הוא האמ

תורה ועבודה, שאותם יישם בחייו. הוא עבד עד שנות חייו האחרונות והקדיש 
  מעתותיו גם ללימוד תורה ולתפילה. 

כדי לממש רעיון זה של תורה ועבודה , הוא  בנה בית מלאכה לנגרות בסמוך 
  לישיבה, כדי שהתלמידים יוכלו ללמוד גם מקצוע לפרנסתם.
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  .1969פעמים רק בפעם השלישית עלה והתישב בה בשנת  3בארץ   הוא  ביקר
 - דבר העולה–אני מביא מדבריו בראיון לעיתון הארץ שנעשה לו במסגרת פינת 

  עם הכותרת: 1969משנת 
   "אדישות לזולת ".

  אני מצטט: :
שפיקחות ניבטת בעיניו לא – 60אז בן -"אלמליח הקשיש

.......הוא מאוכזב מה .הם מצא כאן עבודה אנשים בישראל
. אינם אוהבים זה את זה הוא סבר  בניגוד לציפיותיו

. , שרווחת כאן העזרה ההדדית המגע  ההתעניינות האנושית
, לגורל  אך מסתבר שפה שולטת הקשיחות והאדישרת האישי
. . לדעתו היעדים כאן הם הזולת  כסף וביצועיזם

. משפע המוצרים כאן הוא שבע רצון מרמת החיים  בשווקים
.הו "יבא דור אחר שיתגבש אני מבין שבאים  א יישאר כי

מארבע קצוות תבל ולכל אחד מהם סגנון משלו לילדי 
!"יותר יהיה   טוב

  יש מן המשותף לו ולקהילת מבקשי דרך .
  האחד זה אני שמביא לכם מניגונים ומהקולות שליוו את חייו.

בניית בית כנסת והשני הוא הבניין שלא הושלם. בערוב ימיו השקיע את כל מרצו ב
  מפואר בגודלו בשכונת "עיר גני" בירושלים.

  אך עד היום לא הספקנו להשלימו, רק קומה אחת הספקנו.
  לאור מילותיו ואמונתו אני סמוך ובטוח שגם הבנינים יושלמו במהרה בימינו .

  כן יהירצון .
  שבת שלום.

  1969-סוף -להל"ן   הריאיון המלא בעיתון הארץ 
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