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ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  

  )ב' בראשית כג( "שרה ותמת"

רבקה להודעת הכתוב על מיתתה של שרה באה  שסמיכות זו שבה מודיע להו הכתוב על לידתה של" ספורנוספורנוספורנוספורנו"אומר ה
שרה , על כ�שנודע לאברה� רק לאחר שרה ו מה שלמקואת הראויה למלאת  ,אחר שנולדה רבקהללמד אותנו שרק ל

וזרח "אלא א� כ� נולד צדיק כמותו שנאמר  העול�שאי� צדיק נפטר מ� ל "וזה מתאי� למה שאומרי� חז, מתה
  )ה' קהלת א(" השמש ובא השמש

  

  ) ד-ג 'בראשית כג(" עמכםקבר  ותושב אנכי עמכם תנו לי אחזת גר: חת לאמר בני אלוידבר "
החוק אסר למכור אחוזת קבר למי הה�  בימי�שאמר ש ��������בבבבהרמהרמהרמהרמהקדוש מבאר את הכתובי� על פי דברי " אלשי�אלשי�אלשי�אלשי�"ה

ולא לשרה  וגותז לכל הארבעייעד את מערת המכפלה אברה� היות שו. במקו� אפילו א� הוא גר ש�תושב שאינו 
יה נתקל בסירוב ה המערהאת ימכור לו שעפרו� היה פונה ישירות אל  ואילו. לכ� היה צרי� אחוזת קבר כתושב, בלבד

 י�עכבוהיו מגדולי העיר למכור היה נתקל בהתנגדות� של תרצה א� היה עפרו� מוג�  ,ולא תושבגר בטענה שהוא 
אתו שיבו שיח� המבקש ו, גדולי האר"רה� בחכמתו פנה ראשית אל אבלכ� . כלשונו חוקאת הלקיי� ודורשי� בידו 

כי א� גדולי האר" , עפרו� בר אלידפני שהכנה להיתה ת� עהודו, ההיא אחוזת קבר בעירוכל לרכוש שיכדי כתושב 
וזו . את המכירה פה לעכב ישאר לעפרו� עוד פתחו�במילא לא  האת המכירה יהיו השושביני� שללעכב  �שיכולי

הוא כדי לאמר  ,בעל המערהאל ולא , אל בני חתאברה� מה שדבר  כלומר "וידבר אל בני חת לאמר"ה שנאמר סיבה
  . לאחוזת קבר ולא יהיה לו פתחו� פה אחר כ� לעפרו� למכור המערה

  

  )ט' בראשית כג(" בכסף מלא יתננה לי בתוככם... את מערת המכפלהלי  ויתן"
מקפיד ג� , "בכס# מלא"למרות שהוא משל� על מערת המכפלה מתנה לשו� מ" וית� לי"בתחילה אומר אברה� 

ת מעראת  לקנותבדבריו תחכ� הקדוש שאברה� ה "אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מתר" ה? מה פשר הדברי�, "בתוככ�"לומר 
רק שעפרו� מימיו ראה במערה  זוהרזוהרזוהרזוהרבבבבל "זאמרו חהיות ש, על המכירה ערערצורה כזו שלא יהיה נית� לה בהמכפל
של מקח טעות ולדרוש לבא בטענה  ואיכול הלאחר שידע את ערכה האמיתי של המערה , �כ �וא, ובהלה חוש�

כ� שלא , הדגיש שהמכירה היתה בנוכחות בני חתו" מקח"ולשו� " מתנה"לכ� הזכיר אברה� לשו� , לידיו את המערה
  . נית� יהיה לערער על המכירה של המערה ולומר שאברה� רימה את עפרו�

  

  )כ' בראשית כג( "רה אשר בוהשדה והמע ויקם"

 ...ויק� שדה עפרו� אשר במכפלה"כבר אמר חר שא" השדה והמערה אשר בו ויק�"מדוע חוזר הכתוב ואומר 
קניה א� לפני היה אחרי ה "עפרו� שדהויק� : "שאמרהראשו� שהפסוק " רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי"מתר" ? "לאברה� למקנה
 הזכיר, "לאחוזה... ויק� השדה: "הכתובהקבורה הזכיר  ואחרי, לאברה� למקנההיה שדה עפרו� שהקבורה לומר 
 "מאת בני חת"הכתוב מר ווא. ה אחוזתותבקרקע והי החזקקבל אברה� את מתו אז ש� קבר לאחר שלשו� אחוזה כי 

ולכ� הזכיר , מאת עפרו� היה לאברה� למקנהחד אמר שכתוב אש אאל, "עפרו�מאת "לומר היה הראוי למרות שמ� 
 "לאחוזת קבר מאת בני חת"לאברה� ק� השדה שלומר  "השדהויק� "אמר הכתוב השני ו, לא השדהו "שדה עפרו�"

  . על המכירהלא ערערו כלומר ה� 
  

  368מס  עלון  ד"בס

        ::::לעילוי נשמת לעילוי נשמת לעילוי נשמת לעילוי נשמת     יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו� מהעלו� מהעלו� מהעלו� מ
  ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג           ל"ז צחק בנימין בר שוריןי        ל "ז יצחק 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"נצבת

  

    חיפה  א"ת  ם"י  שבתזמני ה

    16:09  16:22  16:06  כניסה 

    17:18  17:19  17:18  יציאה

    17:52  17:54  17:58  ת"ר

  

 "חיי שרה"פרשת 

  "המלך דודו" :הפטרה

 ה"עתש מרחשון 'כב

  Yossef.Benhamo@gmail.com: מייל לכתובתשלח    ?שלך ל"ת העלון ישירות לתיבת הדואא לקבלמעוניין 

  מדרשתי "ע אורלצא יו

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

  ladaat.net/gilionot.php       alonolam.com      :הבאים ניתן להורדה באתריםהעלון 

 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםיהעלון מוקדש לענשמת אדם ' נר ה
 ה"ד            תנצב"ע כה אב תשע"נלבישראל בן נחמה ד                     "תשע' אדר ב' ע ד"ל נלב"משה טויטו בר אסתר ז



 

  )א' בראשית כד(" זקן בא בימים ואברהם"
, שביע את עבדוגללה אברה� מבה שביסכדי להסביר את ה "זק� בא בימי� ואברה�"הכתוב אמר  ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבלדעת 

אברה� אולי יש חשש ש, לאר" מולדתואת אליעזר שא� ישלח  בלבועצמו זק� מאד וחשב את ראה ה� אברכי ת אזו
הוא שהרי אליעזר , עצתואחרי יל� יצחק כדי שולכ� השביע את עבדו , אליעזרטר� יחזור ב יל� אל בית עולמו

  . שלא יקח לו אשה מבנות כנע�, "המושל בכל אשר לו"
  

  )ב' ית כדבראש( "נא ידך תחת ירכי שים"
נעשה גדור מעריות האד� המילה הוא שבזכות מצות  ,במילהאת אליעזר  שביעמסביר שמה שאברה� מ "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה

 �לכ, "ח� אבי כנע�"ירושה מאצל� היא הזימה שה� פרוצי� בעריות ו "הכנענילא תקח אשה לבני מבנות "לכ� אמר 
 בגללבר� את אברה� ו' ההמילה בגלל כי  ,הזימה תבעלע� כנענית שהיא יזדווג שיצחק שהוא נימול ראוי זה אי� 

   ". ארור"דבק בי" ברו�"זה ראוי שואי� , בארורכנע� את נח נתקלל רבע ח� ש
  

   )ד 'כדבראשית ( "כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני"
שדוד עתיד ו, יולבנייכת היה שתאר� נהרי� ג� כ� הוא שמז ור" ארציאל "מר ואכשאברה� " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"הלפי 

לב� ובתואל בדבריו על מנת שלא להכעיס את שמיט דבר זה מאליעזר אלא ש, "ארצי"כ� שתהיה , הסוריאת לכבוש 
ומש� , נולד ש�הוא רק אל העיר אשר אלא , אל משפחתודוקא שיל� מצוה את אליעזר אברה� לא , באמתו. בשל כ�

נערה אשר אליעזר שכל ולכ� אמר . תהא מהעיר הזאתשובלבד אינה ממשפחתו היא א� פילו אליצחק יקח אשה 
ראויה היא להנשא לב� אברה� ולהביאה לתו� הרי שגמליו את ולהשקות את עצמה להטריח לב יראה בה נדיבות 

הציג זאת כדרישה , בדבריו אל לב� ובתואל ,רק אליעזרו. טב בעיני הנערה ואביה להתחת� ע� אברה�ודאי ייוב, ביתו
הסיבה שאליעזר ג� שינה  וז. כדי לזרז אות� להעתר לבקשתו, ממשפחתו ומבית אביולבנו אשה  תלקחמאת אברה� 
לקחת כי לפי דבריו הציווי היה מאברה� , ה בת מי היאאות ששאלרק אחרי הצמידי� את שנת� לה בדבריו ואמר 

ולכ� , יר שבה נולדהעאותו רק לקחת אשה מצווה אברה�  ,ובאמת ?ממשפחתוהיא משפחתו מי יודע א� מרק אשה 
 . תנשא לב� אברה�היא ה יכי תהיה למי שיה? "אתבת מי "אותה קוד� ששאל אליעזר את הצמידי� נת� 

  

  )נג 'כדבראשית ( "ומגדנות נתן לאחיה ולאמה"
        ). ). ). ). יייי""""רשרשרשרש((((    """"לשו� מגדי� שהביא עמו מיני פירות של אר" ישראללשו� מגדי� שהביא עמו מיני פירות של אר" ישראללשו� מגדי� שהביא עמו מיני פירות של אר" ישראללשו� מגדי� שהביא עמו מיני פירות של אר" ישראל, , , , ומגדנותומגדנותומגדנותומגדנות""""

סור להוציא פירות יא שיהלוא אר" ישראל עמו אליעזר פירות מא הביכיצד  מגורמגורמגורמגורברה� מרדכי ברה� מרדכי ברה� מרדכי ברה� מרדכי אאאאבי בי בי בי ררררר "שואל האדמו
, שקפצה לה� הדר�שאליעזר הוא אחד משלושה  )א 'סנהדרי� צה(ומתר" על פי הגמרא ? " ישראל לחו" לאר"רמא

ר חייבי� לומ ,�כ� וא, הרי לנו שיצא ובא באותו היו� )מב' בראשית כד(" ואבא היו� אל העי�: "ולמדו זאת ממה שכתוב
קפצה לו שאלא , אר" ישראל ותו לאגבולות ו עד צאתו מספיקו לעזר נהג כדי� ולקח עמו פירות בשיעור שייאלש

  . "נת� לאחיה ולאמה"פירות אלו ומ, הדר� ונשארו עמו מאות� פירות שהיו אמורי� להיאכל עד גבול האר"
  

   )לד-לג' בראשית כד( "ויאמר לא אוכל עד אם דברתי דברי ויאמר דבר ויאמר עבד אברהם אנכי"

שהוא עבד אברה� עד שהוצר� לומר לה� על לב� ובתואל לא ידעו  עתהוכי עד  "חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה"ב רבי העשילרבי העשילרבי העשילרבי העשילשואל 
יפה שיחת� של עבדי אבות יותר מגופ� "ל ש"שאמרו חזצחות על פי מה דר� במתר" ו? שולחנו שהוא עבד אברה�

והשיבו . וצרכי על מה שבאתי "א� דברתי דברי עדלא אוכל "ר והנה כשהוש� לפניו לאכול אמר אליעז. "של תורה
 אכלוכאלו דבר בדברי תורה כי כל שולח� שאי� אומרי� עליו דברי תורה  ?מה ל� לדבר דברי חול על השולח�"לב� 

יפה שיחת� של עבדי אבות יותר מגופ� של "ל "לפי חזו "עבד אברה� אנכי"ועל זה עונה אליעזר " מזבחי מתי�
  .מזבחי מתי� אכלוולכ� אי� זה נחשב ש "תורה

  

  )א' בראשית כה(" ושמה קטורה ויוסף אברהם ויקח אשה"
 שרה: שלש נשי�נשא בימי חייו  אברה� אבינואת דברי המדרש שאומרי� ש" דבש לפידבש לפידבש לפידבש לפי"מביא ב אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד

ש� ח� , של נח בני� אלומשלשה וההסבר הוא ש. ח�צאצאי הגר מו יפתצאצאיו של קטורה מ, ש�צאצאיו של מ
 גלותלישראל ילכו בני ידע שאברה� ו ,העול� יצאו שבעי� אומות ושלשה אלומ, תקיי� העול� אחר המבולה, יפתו

מוסי# רבינו ואומר ו. כדי שאולי הקרבה הזו תגרו� לה� לרח� על בניו, ומשו� כ� נשא אשה מכל אחד מבני נח
  . יצחק ויעקב וכל ישראליצאו  והעיקר וממנה "ברתג"היא ה ,ש�שהיתה מזרעו של  ,שרה, שמכל נשי אברה�
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