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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (ג' בראשית כג)" אל בני חת לאמר וידבר"

 לכאורה נראה  (ד' בראשית כג)" קבר עמכםתנו לי אחוזת "מהעובדה שאברהם פונה לכל בני חת ומבקש 
 הקדוש שזו הסיבה " אור החיים"מבאר ה ?האמנם, לקבור את שרה תרצה בכל מקום שיתנו לושאברהם י

 שהכוונה מבוקשו את  "לאמר"הכנה רק אלא , תכלית הדיבוראינו זה ו הוא שפירושש "לאמר"הכתוב  אמרש
 , "אל בני חת"הוצרך לדבר שאברהם ה זלנוסף טעם הקדוש " אור החיים"מוסיף ה. שדה עפרוןהיא לקנות את 

  ,שרהאת  לקבור ,קרקעהלא לצורך כדי שנבין ש" לאמר"מר ם אגולכן  ןיכאמור בעני, בדבריוגם להאריך ו
 כדי , מערת המכפלהאת קנה אברהם האמור שפרסם את לכדי אלא , ארץהיושבי  לארך לדבר הוצאברהם 
 .פי הדיןל קרקעה קנייתלשיועיל 

 

 (טז' כגבראשית ) "סףדבר באזני בני חת ארבע מאות שקל כ ראש ףוישקול אברהם לעפרן את הכס"
מוזכר  ןאכ, וא״וכולל האות  ,מלאבכתיב  ״עפרון״השם בכל הפרשה מוזכר בניגוד לכך שש "על הטוריםב"במובא 
והגימטריא של , "רע עין"ו שווה בגימטריא ל"ללא האות וא, "עפרן"ומבאר ש. וא״וללא האות  ,רבכתיב חס "ן״עפר

  . שביקש תמורת שדה המכפלה ף״סכ ״ארבע מאות שקלכנגד , היא ארבע מאות" עפרן"
 

 (כב' בראשית כד)" על ידיה האיש נזם זהב בקע משקלו ושני צמידים ויקח"

מדוע שם , "ושני צמידים בידיה, וישם נזם זהב באפה"הקדוש שסדר הדברים הראוי להיאמר היה " אלשיך"אומר ה
כדרך  בזרועהלתת  "ושני צמידים" ,לתלות באפהכדי  ,"זהב קח האיש נזםוי"נאמר לה יבתחומתרץ ש? הכל בידיה

 נחירהאת נוקב  ,ממשש בפניה אהוש הרואים שיראו מפני שחשונתו זו כי בו אליעזר מכואך אחר כך חזר . הצמידים
גם הנזם ונתן גם את  ?לכן מה עשה. מסביבו ותהיה בושה גדולה יתקבצועד ש בו הצמידים בזרועה ויחשדואת ושם 
 . שהיא תדאג לשים את הנזם באפה ואת הצמידים בזרועותיה הצמידים על ידיהאת 

 

 (כב' בראשית כד)" האיש נזם זהב בקע משקלו ושני צמידים ויקח"
 משמעותו  "בקע. "זה לזהים יהפכואומר שהם שני דברים  "בקע"ובלשון  "צמידים"דקדק בלשון מ" כלי יקר"ה

 רמז לומדים מכאן . יחדדים ומחברים יצמשמנפרדים  דבריםשני  םה "שני צמידים"דבר אחד שנבקע לשנים ו
 נפטר מן העולם  אדםאין ש"ל "כפי שאמרו חז, חצויתמיד  כי קניין הכסף. ין הכסףיקנהתורה משטוב קניין 

 ות הנגלשבו ערך האותיות  "ממון"הכסף על כן נקרא  ,"םייש בידו מנה מתאווה למאתי ,תו בידוווחצי תאו
 עוד לה ווא מתאוזוז ה 'מהאדם  ידדבר המרמז שאם יש ב ,ן"ו נ"ם ו"ם מ"מ. שווה לערך האותיות הנסתרות

 ומרבה  ,כולו צמוד ומחובראינו כן אלא הוא ין התורה יאבל קנ". ממון"בשאר האותיות של המילה וכן  ,זוז' מ
של האדם ובשעת פטירתו , (קסה 'תהלים קיט)" רב לאוהבי תורתך שלום: "ו שנאמרהנפרדים כמאת חבר ומ ,השלוםאת 

 יוצא . דומילשון חיבור וצהוא מ" םמלווי" ,('אבות ה)" טובים ומעשיםתורה  כי אם... לו לאדם יםוואין מל
 קניין התורה רמוז ו, תאוותוחצי  םאי כי לעולם אין ביד האדם כ "בקע"אם כן שקניין הממון רמוז במילה 

  ,ובין אחים יפריד ,"על פיו יהיה כל ריב וכל נגע"והממון  ,"הוה גוררת מצוומצו"כי  "צמידיםשני "במילים 
 ". שלוםכל נתיבותיה "והתורה 
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 (ח' בראשית כג)" בן צוחרשמעוני ופגעו לי בעפרון "
עפרון יושב "ומדוע מזכיר הכתוב ש? לשאלת המפרשים מדוע לא פונה אברהם ישירות לעפרון אלא דרך בני חת

: ל מהכתוב"על פי מה שלמדו חז" פנים יפות"מתרץ ה? "לאחוזת קבר מאת בני חת"אמר נובסוף  "בתוך בני חת
קונה לסלק את ה םהשכנים של השדה יכוליאומר שש "בר מצרא"את הדין של  (יח 'דברים ו) "ועשית הישר והטוב"

אך , את השדה לאברהם אם היה עפרון רוצה למכורלכן גם . משום שלהם עדיפות ראשונה לרכישת השדה של השכן
המכירה על בידם למחות יש הלא של עפרון היו סמוכות לשדהו  םשדותיהו "עפרון יושב בתוך בני חת"שכיון 

: הוא אומר. ל מנת להינצל מטענה זו עושה אברהם מספר דבריםוע, מצד הישר והטוב" בר מצרא"מדינא דלאברהם 
והכנעני : "י על הפסוק"רש כמו שפירש, בחלקו של שםרץ ישראל היתה א להידהיינו בתח, "גר ותושב אנכי עמכם"

את וקנה אברהם כשחזר  ,כעת, ןכם א, ני כבשה מהםשנפלה בחלקו של שם אלא שהכנע (ו 'יבבראשית )" אז בארץ
מה  וזה :(מ קח"ב)" בר מצרא"שבזה אין את הדין של ה לבעלים הראשונים את השד כרושמ ידינו כמהשדה מעפרון 

של אני תושב מצד אבותי שהם בעלים הראשונים  כל מקוםמ ,שעכשיו אני גראף על פי , "גר ותושב: "אברהםשאמר 
" אתהים קל-נשיא א"לבני חת לא היה נוח בטענה זו של אברהם ואמרו לו , "בר מצרא"כאן דין של הארץ ולכן אין 

 ,"ויתן לי את מערת המכפלה"זה אמר אברהם הטעם המו. משום שאתה תלמיד חכם" בר מצרא"ואין לך דין של 
יינו אברהם רצה דה, "אשר בו השדה נתתי לך והמערה"ועפרון השיב , לא השדהל לבדבהמערה ותו את משמעש

, .(מ קח"ב)" בר מצרא"הדין של לא שייך בזה תהיה של עפרון ואותה והשדה המקיפה , לבדבהמערה את שימכור לו 
אמר כן גם ל, "בר מצראדינא ד"בה משום אין מתנה שדה ניתנה בוכיון שה "לך המערה והשדה נתתי"ועפרון השיב 

נתן  ןבמתנה לכלקבל את השדה אברהם לא רצה אלא ש, אינם יכולים לטעון כלוםו "לעיני בני עמי נתתיה לך"עפרון 
 ". בר מצרא"שגם בזה אין לו דין של  לו קנטורין

 

 (כא' בראשית כד)" לא אם דרכו 'ה ההצליח לדעת מחריש לה משתאה והאיש"
, לעשות חסדשל רבקה משתומם על רוב הזריזות , "משתאה", אליעזר, "והאיש: "את הפסוק" ספורנו"וכך מפרש ה

להכיר מתוך אופן  דהיינו, "לדעת", המוסרלפי כללי שהיה ראוי  פיכ 'אל תטרחי כל כך'ולא אמר לה , "מחריש"
הטוב והחסד גמר הדבר ויתברר שמה שעשתה רבקה היה על צד אם יה, "דרכו' ה ההצליח", חסידותה וזריזותה

 . על כך שכרה של קבלת וותקמתוך זה המעשה הכל  שיהיהאו , "לא אם", הגמור
 

 ( נז' בראשית כד)" נקרא לנערה ונשאלה את פיה"
נחל "א "רבינו החידמתרץ ? "את פיהנשאל "מדוע אמרו " נשאל אותה"לפי כללי הדקדוק היה עליהם לומר 

. הם התכוונו לעשות קסם שבו יקבעו לרבקה מה שתוציא מפיהמעוננים ושלבן ובתואל היו מכשפים ו "קדומים
ולא של רבקה הדבר בפיה את תלו כך משום , ..."בפי אם שגורה תפלתי: "כמו שאמר חנינא בן דוסאולהבדיל 

כך לא תהיה ו, "אלך" ,לבדבאחת מילה לומר  תחכמהלכן היא הרשעותם את רבקה היתה חכמה וידעה אבל  .בדעתה
 . בדבריה להם שום אחיזה

 

 (לג 'כדבראשית ) "לא אוכל עד אם דברתי דברי"
 (מדרש) "יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים"

ונשאלת השאלה מדוע מגיע לו עונש . :(עירובין כא)" רותחת בצואה נידוןהמלעיג על דברי חכמים  כל"בגמרא מובא 
ובלא ... עובר בעשה שח שיחת חוליןה"על פי המובא בגמרא  "חנוכת התורה"רבי העשיל במבאר ? כזה דווקא

" הלא מצאתי לגוף טוב אלא שתיק"נאמר כך על ו .על חטא זהמיתה חייב אף ל ש"זחבמצינו ו. (:טייומא )" תעשה
של כמו יש להם ערך אם כן שיחות של תלמידי חכמים  .שיחות של תלמידי חכמים צריכים לימודאבל . (יז' אבות א)

הוא ואם כן  ,ואומר שאין שיחתם צריכה לימוד "כל המלעיג על דברי חכמים"וזה הפירוש . לימוד יםריכוצתורה 
ללמוד שאחר כך צריך  ,"יפה שיחתם של תלמידי חכמים"אמת בל לפי הא, השריפחכמים התלמידי את רוצה לחייב 

בדין הוא  ?דבריהם עלמלעיג בא ווזה הרשע  "שיחתם של תלמידי חכמים צריכים לימוד"ל "זאמרו חזה על ו .תורה
כל המעשה ולבן את וסיפר לפני בתואל חזר את זה אליעזר  ארבניתן לובזה . מדה כנגד מדה, בצואה רותחתנידון ש

אמר רבי אחא , היום יצאתי והיום באתי מלמד שקפצה לו הארץ"י "ופירש רש "ואבוא היום אל העין" ,שאירע לו
 לא תורה גופי והרבהיפה שיחתם של עבדי אבות לפני המקום מתורתם של בנים שפרשה של אליעזר כפולה בתורה 

אלא  ?נולמדבא לומה , של עבדי אבותהתורה לרמז לנו בזה שיפה שיחתם  המה בא, באמתו". ברמיזה אלא נתנו
וגם  ?ולמה לא אמר זאת תכף בבואו ?אחר הסיפור דברים "ואבא אל העין"י על אליעזר למה אמר "ה קשה לרששהי

למדנו רצה למשום ש" אל העיןואבוא "ואמר זר אליעזר חאלא  ?למה היה מרבה בדברים הלא שיחה בטילה הוא זו
ר דבללתלמידי חכמים  ואם כן יצא לנו מזה דין חדש שמותר, תורההיא הדין ששיחתם של תלמידי חכמים את 

 . אליעזראצל הוא צורך לימוד התורה כמו ושיחות חולין 
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