
  
  

  

 'ו שנה                          
 

  
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
   )ב' בראשית כג( "ותמת שרה בקרית ארבע"
" יא חברו� באר� כנע�ה"שהרי במיתתה כתיב  ,י" ישראל ונקברה בא�הודיענו הכתוב כי הצדקת הזאת מתה באר 

ובא ולימד על  ."היא חברו� באר� כנע�... ואחרי כ� קבר אברה� את שרה אישתו"ובקבורתה כתיב בסו� הפרשה 
ויקרא הכתוב  .וש� שער השמי�, י�קלו�יו במקו� אשר עתיד להיות בית אה הזכותה הגדול כי מיתתה וקבורת

יעקב  ,יצחק ורבקה ,אברה� ושרה ,אד� וחוה ,איש ואישתועל ש� ארבע זוגות שנקברו ש� " קרית ארבע"לחברו� 
או על ש� שהיתה מחלק שבטו של  .ותלמי ואביה� שהיו דרי� ש� ,ששי ,אחימ� ורי�באו על ארבעה הגי .ולאה
רת בעל ש� שכל הקבור ש� נפשו מתח" קרית ארבע היא חברו�"ויתכ� לומר עוד בש�  .יעיב� הרב שהיה ההיהוד

ות העול� אלא שמש� זוכות הנשמות בלא לחינ� חמדוה א ו,י� ע� ארבע מחנות השכינהלוה�עיר אבלמעלה 
  )ינו בחייבר(                             . ודבהוא כסא הכ ש,להתחבר לשורש�

  

  )טז' בראשית כג( " אברהם לעפרןוישקל"
        ))))בעל הטורי�בעל הטורי�בעל הטורי�בעל הטורי�" (" (" (" (ערהערהערהערה במ במ במ במשלקחשלקחשלקחשלקח מאות שקלי�  מאות שקלי�  מאות שקלי�  מאות שקלי� ארבעארבעארבעארבע כנגד  כנגד  כנגד  כנגד ארבע מאותארבע מאותארבע מאותארבע מאותע ועולה ע ועולה ע ועולה ע ועולה """"� ר� ר� ר� ר"""" בגימטריא עי בגימטריא עי בגימטריא עי בגימטריא עי,,,,חסר כתיבחסר כתיבחסר כתיבחסר כתיב, , , , עפר�עפר�עפר�עפר�""""

לפנינו , המקו� הראשו� :הבעל עי� רעקשור ע� מאות ארבע מספר שהבארבע מקומות  שמצאנו """"כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר""""מעיר ה
אצל , המקו� השני. מאברה� תמורת מערת המכפלה שקל כס� מאותמאותמאותמאותארבע ארבע ארבע ארבע  כ� לקח עלו שהיה רע עי� , עפר�צלא

ירדו וגר� הדבר שה� או בו עבור כתונת הפסי� שעליו תקנשה� הה עינ� רעה באחיה� יוס� הצדיק תאחי יוס� שהי
רעה באחיו היתה עינו אצל עשו ש, המקו� השלישי.  ועבדותי�עינוי,  שנה בגירותמאותמאותמאותמאותארבע ארבע ארבע ארבע ש� היו ילמצרי� ו

בראשית ( "עדרובי� וריוח תשימו בי� עדר : "ציוהיעקב זו הסיבה ש,  אשר ברכו אביוהברכותתקנא בו על הוא היעקב ו

נבל הכרמלי אצל , המקו� הרביעי . איש מאות מאות מאות מאותארבעארבעארבעארבע     ע�עשואליו כדי למלאות עיניו של אותו רשע על כ� בא  )יז' לב
  . לשל� לו כמדתוכדי  איש ארבע מאותארבע מאותארבע מאותארבע מאותעל כ� בא עליו דוד ע� וורע עי� קמצ� איש , כידוע ,היהש

  

  ) יח-זי' כגבראשית ( "לאברהם למקנה לעיני בני חת... ןויקם שדה עפרו"
 על פי שיטת רבינו האי גאו� "מש% חכמהמש% חכמהמש% חכמהמש% חכמה"מבאר ה? "לעיני בני חת"יש הכתוב שהשדה ק� לאברה� מדוע מדג

עוד שקני� קרקע בי� ב. שבדיני קניי� קרקעות שונה הדי� של קניי� קרקע בי� יהודי� מדי� קני� קרקע של יהודי מגוי
הודי הקונה קרקע י, כלומר.  בלבדהרי שקני� קרקע מגוי נעשה בשטר, יהודי� נעשה או בכס� או בשטר או בחזקה

רק על ידי שטר או חזקה כמו בנכסי בעת תשלו� הכס� הקרקע יוצאת מרשותו של הגוי א% היהודי זוכה בה , מגוי
אבל , "לעיני בני חת" רק "ויק� שדה עפרו� לאברה� למקנה: "נאמר,  שיצא מכלל בני נח, אצל אברה�ולכ�. הפקר

זכה את שרה אברה� בו קבר רק לאחר ו, כמו שדה הפקראלא שהיה זה , את השדהעל פי די� תורה לא קנה אברה� 
 . )כ' כגבראשית (" ויק� השדה"שוב ב אחר כ% וולכ� כת. ה מדי� חזקהשדב

  

  )לט' בראשית כד(" ואומר אל אדוני אולי לא תלך האשה אחרי"
 אמר לו  אמר לו  אמר לו  אמר לו ....לפנות אליו להשיאו בתולפנות אליו להשיאו בתולפנות אליו להשיאו בתולפנות אליו להשיאו בתו עילה שיאמר לו אברה�  עילה שיאמר לו אברה�  עילה שיאמר לו אברה�  עילה שיאמר לו אברה� למצואלמצואלמצואלמצוא בת היתה לו לאליעזר והיה מחזר  בת היתה לו לאליעזר והיה מחזר  בת היתה לו לאליעזר והיה מחזר  בת היתה לו לאליעזר והיה מחזר ,,,,אלי כתיבאלי כתיבאלי כתיבאלי כתיב""""

            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" ( ואי� ארור מתדבק בברו% ואי� ארור מתדבק בברו% ואי� ארור מתדבק בברו% ואי� ארור מתדבק בברו%,,,, בני ברו% ואתה ארור בני ברו% ואתה ארור בני ברו% ואתה ארור בני ברו% ואתה ארור::::אברה�אברה�אברה�אברה�
מדוע רק , מלאבכתיב  "אולי"ב ואברה� כתאליעזר ע�  דיברואומר שכאשר ק יידמ" נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�" באאאא""""החידהחידהחידהחידרבינו 

אלא שכעת  ".ארור"גדר ומתר� לפי תשובתו השלילית של אברה� משו� שהוא ב? בכתיב חסר" אלי"כא� כתוב 
  . וחזרה השאלה למקומה "ברו%"ונהיה " ארור"שיצא מכלל , ל"לפי חז, הבי� אליעזר" ברו% ה& בא"כשלב� אמר לו 

  

  304 מס עלון  ד"בס

        :::: לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו� מהעלו� מהעלו� מהעלו� מ
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  Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת   ? שלךל"ת העלון ישירות לתיבת הדוא אלקבלמעוניין 

  מדרשתי " עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל" חמו בר אסתר זש יצחק בן"ע

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

 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
 ה"תנצב    ג "אדר תשע' ע כב"ל נלב"יצחק בר שרה לוי ז  ד  "חשון תשע' ע ג"ל נלב"יה זצ'ג עובדיה יוסף בן גורג"מרן הרה

 



 

  )טו 'כגבראשית ( "כסף שקל מאות ארבע"

 מאות ארבעסכו� עתק של  שדרשמשו�  עפרו� על )כב 'כח משלי( "עי� רע איש להו� נבהל" :ל דורשי� את הפסוק"חז
 ממנו וקיבל פלהכהמ במערת חלקו את ליעקב רכמ שעשו )פרשת ויחי(עוד  מבואר שמדרב. המערה עבור כס� שקל

 ?" רע עי�להו� נבהל"שהוא  וג� על עשאמר נ לא מדוע השאלהת לאנשו. ליעקב השהי זהבהו כס�ה כלתמורתה את 
זמנו בהוא ש הטע� ש"תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"המתר�  ?בעוד שעפרו� היה הבעלי� היחידמערה בשות� חלקי  עשו היהלוא ה

 אבות זכות לעשו התוהי, ולאה ורבקה ויצחק ושרה אברה� קבורת יל ידע לקדושה המערה נתפרסמה כבר יעקבשל 
 ענינה ודענ לא עדיי� אברה� ו שלבימי אבל, מרובי� בדמי� להער% הראוי כזו וזכות, ש� להקברוזכאי היה  בה

 אז היו שדותה ימחירו, זורבא השדות שאר על יתירה במעלה המערה בה אשר השדה ההי ולא,  של המערהוקדושתה
 עפרו�מה שו,  בלבדשקלי� חמשה שה�, )יט' לגבראשית ( "קשיטה במאה" שדה חלקת קנהיעקב ש ארובהמ פיכ, י�זול

 . "להו� נבהל" השהי מפני רק הז תמורת שדה אלמונית שקל מאות ארבע דרש
  

   )טו 'כגבראשית ( "היא מה ובינך ביני כסף שקל מאות ארבע ארץ"
        ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (לכלו�לכלו�לכלו�לכלו�    חשובהחשובהחשובהחשובה    היאהיאהיאהיא    מהמהמהמה, , , , כמונוכמונוכמונוכמונו    אוהבי�אוהבי�אוהבי�אוהבי�    שנישנישנישני    בי�בי�בי�בי�""""

    מאירמאירמאירמאיר    חיי�חיי�חיי�חיי�    רבירבירבירבימתר�  ?"כמונו אוהבי� שני בי�" עד שאומר עפרו� לאברה� אוהבי�כ ועפרו� אברה�נהיו  מתימוכי 
 ארבעפחות מב מסתפק ולא, ממו� חומדעפרו�  .משהו אוהב ה�מ אחד שכללאברה� לומר ו� שכוונת עפר ני�ני�ני�ני�''''מויזמויזמויזמויז

 אל אתה וג� ניא שג�כ% , מצוה לקיי�על מנת  שבעול� הו� כל לפזר מוכ�ו, מצוות והבאברה� וא, שקל מאות
  .דורש שאני השקלי� מאות לארבע רב ער% מייחסי�

  

  )ג' ית כדבראש(" 'בה ואשביעך"
מדוע משביע , כנע� מבנות אשה יקח שלא בנו יצחק אתאו ישביע  יצוה אברה�ש ראוי היה, ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמעיר , לכאורה

 הוצר% ולכ�, ומשפחתו ארצו אל בחייואת אליעזר עוד  לשלוחשל אברה� היה  רצונו אאל? הוא את אליעזר העבד
 מבית אשה לו ותקח ארצי אל ושתל% ,כנע� מבנות לבני אשה תקח שלא מצו% אני"לו  מרוול עבדאת ה להשביע

 רצו� על יעבור שלא בו ידע כי דבר יצחק את לצוות הוצר% לאכבר , כ% על העבד אתאברה�  שהשביע וכיו� ."אבי
 וצוה נכסיו על אפוטרופוס העבד שהיה יתכ�עוד  .ליצחק עודי העני� היה כי, עבדו את שהשביע השבועה ועל אביו
  ".לו אשר בכל המושל:"וזו הסיבה שנאמר  לרצונו יצחקאת  שישיא אותו

  

  )יז' בראשית כד( "מים מכדך מעט נא הגמיאיני"
יחסית לתנאי� המצויי� בשאלתו  תעטומהקדוש מעיר שבקשתו של אליעזר מרבקה היא צנועה ו" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה

 לשו�" נא הגמיאיני" מרוא ואה עתכו, "ואשתה כד% נא הטי אליה ואומר"אמר אליעזר ' בבקשתו מה, ה"מהקב
פי כ להשקותו כדה היא שתטהאליעזר לא מבקש כלל מרבקה , בנוס�, " מי�מעט"והוא מבקש רק ,  בלבדגמיאה

הקדוש על פי " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מתר� ה?  וצרי% להבי� מדוע מקטי� אליעזר את בקשתו מרבקה,'שבקש בשאלתו מה
והוא  מובהקו סימ� זהאליעזר ידע ש, לקראתה עלו המי�, המדרש שאומר שכאשר רבקה התקרבה אל באר המי�

כעת , ומכ% הבי� אליעזר שרבקה היא מזלו של יצחק, אברה�של כ וקדוש ברו% בזרע א� כי הכנעני בבנות מצויאינו 
 שהתנה התנאי�התגנב לאליעזר החשש שלמרות שרבקה היא האשה המתאימה ליצחק א� היא לא תקיי� את 

 מעיטכ� השתדל אליעזר להל, ושליחותו בגלל התנאי� שהוא בעצמו התנה מבוקשות א פסידי הואש צאאליעזר י
  . קיימ� ובכ% יזכה אליעזר להשלי� את שליחותו כראויל בעיניה קלהיה שי די� כתנאיה ת אהאפשר כלכ
  

  )כא' כדבראשית ( "אל  דרכו אם'הוהאיש משתאה לה מחריש לדעת ההצליח "
ולמרות שלפי הנימוס היה צרי% אליעזר , חסד לעשותה של רבקה זריזותמ משתומ�מבאר שאליעזר עמד  הספורנוהספורנוהספורנוהספורנו
 הצליח"א� ה וזריזותה חסידותה אופ� מתו% להכירו לדעתבמטרה אליעזר שלא תטרח בכל זאת החריש ה קבלומר לר

לכ� , שכר איזה לתקותה הוא ת או שכל פעולהגמור החסדה משקה את הגמלי� הוא מצד קבמה שרהא� ו, "דרכו' ה
המי� את  לשאוב השלימהרבקה ש אחר יהכרחה זמ�ה וזה ש)כב' כדבראשית ( "לשתות הגמלי� כלו כאשר"המתי� 

   .הגמור החסד צד על היה מעשיה כלשתברר לאליעזר הז א דבר מבקשת לאהיא ש וראה
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  : ראל ובכללםלרפואת כל חולי עמו יש
 .נעם אברהם בן רויטל, ישראל בן נחמה, אליהו בן אסתר, א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה
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