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  הגיגים מפרשת השבוע
  )ב' בראשית כג(" ותמת שרה בקרית ארבע"

 ולא מתה במקו� אחר והובאה תה במקו� קבורתה מהכתוב מציי� את המקו� בו מתה שרה כדי ללמדנו ששרה 
 עפרו� ההי,  את שרה ממקו� אחר לקוברה במערת המכפלההביא שאברה�, כ� היהכי לו . לקבורה בקרית ארבע

ע� אברה� שהמית '  חסד עשה ה, על כ�?"לפה הובאה שהמבלי אי� קברי� בעיר שמתה "מתנגד למכירה בטענה ש
 )הקדוש" �אלשי"ה(           . כ� שלא היה פתחו� פה לעפרו� להתנגד למכירה, את שרה בקרית ארבע

  

 ) ג' כגבראשית (" י חתנר אל בדבמתו ויי נל פעויקם אברהם מ"

ע� דבריו אל בני חת על דבר מערת ומדוע קשורה קימה זו "  מתופניפניפניפנימעל "לא ברור מדוע מציי� הכתוב שאברה� ק� 
לקבור בה כל שלפי המובא במדרש שמפאת קדושתה של מערת המכפלה לא נית� " תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה" מבאר ה?פלהכהמ

.  המות� מלאדייל לא עמתו שכלומר , נשיקהמיתת אלה שמתו את רק  &ָ%ְרלִקת היתה קולטאחד אלא המערה 
א� מתה ה,  שרהאופ� מתהבאיזה לא ידע ולכ� בשעת מיתתה לא היה איתה אברה� , כידוע, במקרה של שרה אימנוו

אינה  ,�כוא� ,  המות�י מלאל ידי מתה במיתה רגילה עאולאו , פלהכ היא להקבר במערת המהנשיקה וראוימיתת 
,  המות�י מלאל ידהמיתה שעאור בת :)עזעבודה זרה (ל בגמרא "חזאמרו  אלא ש.פלהכס מקו� במערת המותפראויה ל

אצלו לא , שמיתתו בנשיקהעומת זאת אד� ול, וממנה פניו מוריקות ומת,  פיו של האד��זורק טיפה לתומלא� שה
לכ� ?  המות�י מלאל ידאו ע, א� בנשיקהה,  שרהאופ� מתהבאיזה ח כַווברצות אברה� לִה. הפני� מראה שתנהמ
לא של שרה שפניה אברה� יו� שראה כו, ותהמא� י מלל ידי מתה עכאות הוא  וריקוולראות א� הכדי ל בפניה כסתה
ת אז החל לישא ולית� בזה ע� בני חאו , פלהכלהקבר במערת המהיא נשיקה וראויה מיתת מתה הבי� ששרה , שתנוה

וג� מתבאר . ממראה פניההכוונה , " מתופניפניפניפנימעל " �דויק הלשומו. ל מנת לקוברה ש�לרכישת מערת המכפלה ע
  ."וידבר אל בני חת", בני חתפניה לע� הה זו קימהות כסמי

  

  )ד' בראשית כג("  מתי מלפניואקברה"
וזוהי הסיבה שבגללה הוא מוכ� , " מתי מלפניואקברה", אברה� מקדי� ואומר שכל רצונו הוא לקבור את שרה

,דברות קנמבקש ללפניו לא היה מוטל וא� לא היה מתו , פות עבור חלקת השדה של עפרו�ומוכרח לשל� הו� תוע
לא היה עפרו� ובני חת מוכני� , כל זאת משו� שאברה� הבי� שא� לא יזכיר את עניי� מתו שמוטל עליו לקוברו

והיו חושדי� בו , �למכור לו את חלקת השדה כי לא היו מביני� איזה עניי� מצא בחלקת השדה האלמונית של עפרו
 משהו על השדה שמעלה את ערכה הרבה יותר "יודע"שא� הוא מוכ� לשל� כל כ� הרבה על השדה סימ� שאברה� 

שדה את ההג� שיקנה  ,עתכו, כסיבה ואילו( לרכישת השדה" ואקברה מתי"מר א והקדי�כ� ל, ממה שהוא שיל�
  )אור החיי�(                  . מה להפסידולה� אי� , ורההוא מקו� מובחר לקבזה מפני עפרו� בכל ממו� שבעול� יתלו שמ

  

   ) ח'גבראשית כ(" שמעוני ופגעו לי בעפרון בן צוחר... וידבר אתם לאמר"
אברה� לא פונה ישירות אל עפרו� בבקשה לקנות ממנו את המערה אלא פונה לבני חת ומבקש מה� שיפנו בשמו אל 

כיו� וזאת מ, "אשר בקצה שדהו... ית� לי את מערת המכפלה"ת כדי שוזא, "ופגעו לי בעפרו� ב� צוחר", עפרו�
 שלא היה נבות היזרעאלי שראינו אצל יפכ, למכור מנחלת אבותיוזה מכבודו  הלא יהיו עשיר ונכבד ההיעפרו� ש

ו אלא ביקש מאנשי העיר שיפגעו בעבורישירות לעפרו� ה אברה� פונלכ� לא , מוכ� למכור את חלקת אבותיו לאחאב
 )�"רמב(            .  בכדי שיתרצה ושלא ירבה במחירהכבודהכנעה ודר� כל זאת , בעפרו�

  

  
  

  131  מס עלון  ד"בס

        ::::העלו� מוקדש לעילוי נשמת העלו� מוקדש לעילוי נשמת העלו� מוקדש לעילוי נשמת העלו� מוקדש לעילוי נשמת 
  ל"יה ז'         חביבה חיה בנימין בת גורג  ל" זצחק בנימין בר שוריןי        ל " זיצחק בן חמו בר אסתר

    ז"ניסן תשס' ע יא"נלב          ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
  ה.ב.צ.נ.ת

  

  ש"ב  חיפה  א"ת  ם"י  
  16:35  16:22  16:34  16:17  כניסה 

  17:31  17:29  17:30  17:29  יציאה

  18:07  18:04  18:06  18:09  ת"ר

  

 "חיי שרה"פרשת 

 "והמלך דוד" :הפטרה

 א"עתש חשון' כב

  Yossef.Benhamo@gmail.com: מייל לכתובתשלח    ? שלךל"ת העלון ישירות לתיבת הדוא אלקבלמעוניין 

  מדרשתי " עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

 ע"טבת תש' ע ג"נלב    ל" זבת פלורהבן חמו מרים לעילוי נשמת 

  ladaat.net/gilionot.php       alonolam.com      : הבאיםניתן להורדה באתריםהעלון 

 ע"אייר תש' ע י"נלב      ל" זיצחק אוחיון בן סולטנאלעילוי נשמת 

 ע"סיון תש' ע כה"נלב      ל"צזג מרדכי צמח אליהו בר מזל טוב "הרה נ"לע



 

  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )ב' בראשית כג( " אברהם לספוד לשרה ולבכותהויבא"
או  "לספוד ולבכות לשרה"לומר הכתוב ל עהיה , אינה במקומה ואפילו מיותרת "לשרה"לכאורה נראה שהמילה 
נוס* לכ� , שהרי אנו יודעי� כבר שמדובר בשרה אשת אברה� שנפטרה" כותהלסופדה ולב"אפילו להסתפק ולומר 

: ואילו מובא בגמרא בדיני אבלות" בכי"ואחר כ� " הספד"קוד� , אנו רואי� שסדר הדברי� בפסוק הפו� מהרגיל
 שסדר" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מסביר ה? "הספד"ואחר כ� ה "בכי"קוד� ה )כז ט�קעד מו(" שלושה ימי� לבכי ושבעה להספד"

 אשר ככול שחול* הזמ� האבלות עליו הולכת ,נכו� ביחס לכל מת אחר" הספד"ואחר כ� " בכי"הדברי� שקוד� 
בכל יו� ויו� , שרה, זוהצדקת בל בנוגע לא, לכ� הבכי מסתיי� לפני ההספד, כי ברבות הימי� הכל נשכח, ומתמעטת

ואשר , מדגיש הכתוב שמדובר בשרהלכ� ,  מצד העדר תורתה ומעשיה הטובי� שאבדו לדורההרגישו ביותר בהעדר
  . לומר שהבכי נמש� ג� לאחר ההספד, ההספד לבכיאברה� את הקדי� לגביה 

  

 )  ד'כגבראשית (" גר ותושב אנוכי עמכם"

 ?גריכול להיות א איננו וה, תושבהוא � וא,  הוא אינו תושב,גראברה� � א, על פניו נראה שיש סתירה פנימית בפסוק
, מפיו לכ� דיבר בלשו� המשתמעת לשני פני�שקר דבר להוציא  שלא זהראברה� אבינו נהג בחכמה יתרה ונונראה ש

. לכ� היא שלוהאר( ואת רש יישהוא ה "שהרי כבר הבטיחו הקב,  היהלו לא יכ"גר אנכי"בני חת לומר למצד אחד 
כלל � אמר משפט שבו לכ. לטי� באר(שהרי עדיי� ה� שו, איננו מסוגלכ� �  גר(ושב האשהוא ת� לומר להמצד שני 

� ה, "גר ותושב"ננו ביחד הואני � את, כלומר, "�גר ותושב אנכי עמכ"בחכמה � בני חת ואמר לה� את עצמו ע
כ� שכל אחד הבי� מה . �גרי� הוההתושב הוא כוונתו היתה שאבל האמת , התושבי� והוא הגר� שה דבריומבינו ה

   )המגיד מדובנא(                       .שקר מפיוואברה� לא הוציא דבר , שרצה להבי�
  

  )כב' דכבראשית ( "'וישתחו ארצה לה"

 וישתחו ישד האיקו"נאמר , כשדיבר ע� רבקה על יד הבארקוד� ואילו " ארצה"הכתוב מדגיש שאליעזר השתחוה 
אמרו עבד אברה� ר  אליעזעלהיא ש" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"לפי ה, סיבה לכ�וה". ארצה"לא נאמר א� , ) כו'דכבראשית ( "'לה
בודאי למד אליעזר , א� כ�. )יומא כח( דולה ומשקה מתורת רבו לאחרי� משו� שהוא "דמשק אליעזר"שנקרא ל "חז

�  ש,�יהמעיכאשר היה ליד  ,לכ�. שמי�ש� לא� הכוונה אפילו ) רצפה(מאברה� שאסור להשתחוות על אב� משכית 
 ארצהארצהארצהארצהתחו ישו"בבית לב� מודגש כשהיה אבל כא� ,  בלבד"'וישתחו לה": כתוב, לא היתה הקרקע מרוצפת באבני�

  . משו� אב� משכית, תצפורולא על קרקע מ, "ארצהארצהארצהארצה", הקפיד להשתחוות לאר(ש, "'לה
  

  )נ' בראשית כד("  הדבריצא' מה"
זהו אחד המקומות ממנו ו. ' שהזיווג המדובר הוא מאת ה מוכיחי�אליעזרהמעשי� שאירעו ללב� ובתואל מודי� ש

 יו� קוד� יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת ארבעי�של "זחאמרו הרי שמי� שמווג נגזר יי� הזשענל "למדו חז
" אשה משכלת'  ומה,בית והו� נחלת אבות"המל� שלמה  שאומר המוזהו . מעבר לי�היא ואפילו , פלוני לפלוני

 אי� "משכלתאשה "אבל , ו�הממאת  הבתי� ותאזה רק מה שהאבות מנחילי� לבני� שהיא הכתוב שכוונת . )יטמשלי (
 יקרה "אשה משכלת"אגב כ� ג� למדנו שו. "אשה המשכלת" התבא'  מאת האלא רק� בנילהנחיל ל ההורי� כח ביד

  )רבינו בחיי(                     .)משלי לא(" אשת חיל מי ימצא"בהמש� תב ווכעני� שכ, היא מבית והו�
  

   )סו 'כדבראשית ("  אחרי אמו וינחם יצחקהבה ויאהי לו לאשה ותהויקח את רבק"
" צרור המורצרור המורצרור המורצרור המור"מסביר זאת ה, לפי הכתוב יצחק מתנח� על מות אמו רק אחר שהוא נושא את רבקה ואוהב אותה

, ) כד'בבראשית ( "על כ� יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו" :כתובה אמרמדבר ידוע הוא מקדי� ואומר שו
כי אשר טפחו וריבו "כיצד רואות ה� שוהסיבה לכ� היא  )יבמות קיז( יה�כלותאת הנשי� הוא לשנוא של  �טבעש

, לגדל� ולהניק� בדדי בתוליה�, וביו� ובלילה שינה בעיניה� אינ� רואות, ועברו עליה� צרות רבות ורעות, בניה�
ו  נהפכה לוואמ, ומתיחד ע� אשתו אשת נעוריו, ואז יפשע בנה בעת ההיא, ג� אלה תפשענה, ומיד כשנושא אשה

, )'ראשית חכמה חופת אליהו שער ד(" תדור כלה ע� חמותה, ר זאב ע� כלבד+ָיכש" :ל"זו חאמרמה שוזהו , "יבתילאו
וסרה קנאת " : ג�יתקיי�רק אז ,  ) ו'ישעיה יא( "וגר זאב ע� כבש"הנבואה תקיי� תו, משיחהיבוא אשר כרק כי , לרמוז
ויקח את רבקה ותהי לו לאשה "הכתוב כא�  יפה אמר �כלו . תהקנאת כלה ע� חמובכלל זה ו, ) יג' יאישעיה( "אפרי�

רצתה בו מאוד  בנה היחיד צדאי� תוכל לראות כי, וא� שרה היתה בחיי�, אהבה נפשית כדי� התורה  ,"ויאהבה
ראה יצחק ר שאככ� דייק הכתוב ואמר של. וישכח תגמוליה ואהבתה וידבק באשתו, יהי האוהב לרבקה יותר, נפשה

, תוטוב לה המוהבי� שכי , נחמה גדולה אחר שמתה אמורק אז התנח� ,  לאשה ויאהבה אהבה גמורהשהיתה לו
וינח� ": כוונת הכתוב יהווז, פרד אהבתו ממנהמו, יצחק בנה קשור ואהוב ע� רבקה אשתואת תראה בעיניה ר ששאמ

  ".  יצחק אחרי אמו
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