
  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפ"ק ו| תשע" ז"צק| גליון  חיי שרה שתפר

 

 צדיק בכסף מלאקברו של להיטמן ליד 

 מאות ארבע ,הכסף את לעפרון אברהם וישקול עפרון אל אברהם וישמע
 (.טז, כג) בסף שקל

 כלפי קובלנה מעין אחת פעם באה, ל"זצ סופר״ ה״חתם מרנא לפני
 ,להיהקה מעשירי אחד שם שמת, שבורגעפר של להיהקה פרנסי

 באותה המת אביהם את שיקברו דרשו, בעיר התקיפים מן והיורשים
 פרנסי אבל, זצ״ל איגרא משולם רבי הגה"ק של כבוד מנוחתו ששם, שורה
 לפני עליהם לקבול באו היורשים: זה קבר בעד, רב מחיר דרשו להיהקה

 ענה, הצדדים שני טענת שמע פרשבורג של שרבה ואחרי, סופר״ ה״חתם
 :ואמר

 את לעפרון אברהם וישקול עפרון אל אברהם ״וישמע: הכתוב על
 ״נבהל(: נ״ח, רבה מדרש) חכמינו אמרו — כסף״ שקל מאות ארבע, הכסף

 אשר ״בקברי: הכתוב על ואולם, עפרון זה( כח משלי) עין״ רע איש להון
 כסף כל יעקב שנטל: המדרש בשם, ז״ל רש״י מביא( נ, בראשית) לי״ כריתי
 חלקך בשביל, זה טול: לעשו ואמר, כרי אותו ועשה לבן מבית הביא וזהב

 מאות ארבע רק הקבר בעד שלקח עפרון: תמוה הדבר ולכאורה. במערה
 כל הקבר בעד שלקח עשו על כן אמרו לא ומדוע, עין״ ״רע נקרא, כסף שקל
 ?לבן מבית יעקב שהביא, וזהב כסף

 — דבריו את סופר״ ה״חתם סיים — ופשוטה ברורה היא התשובה אבל —
 היה לא. וחוה אדם מלבד הרי, לאברהם המערה את עפרון שמכר בשעה

 של סכום פשוט קבר בעד לקח הוא ואם, צדיק שום המערה תוך קבור
 קברו את ליעקב עשו כשמכר ואולם, עין״ ״רע הוא הרי, שקל מאות ארבע

, ושרה כאברהם וצדקניות צדיקים קבורים היו כבר הלא, המכפלה במערת
 באמת צריך — צדיקים של שורה באותה קברילה רוצים ואם! ורבקה יצחק

 ...מלא בכסף לשלם
 חוט המשולש

 

 מחוץ לעיר 'דמי שדכנות'

 נ(.  )כד, וגו' הדבר יצא' מה
זצ"ל, נוהג היה רבות להתנהג בהנהגות  רבי ברוך מגארליץהרה"ק 

 יניו הטמירים.ישאינן מובנות, ורק לעתים הבינו בני ביתו ומקורביו את ענ
חוץ לגארליץ. לפני היציאה את עגלה לנסיעה מ-פעם יצא עם בעל

שהיה 'מלמד' בעירו והוא התהלך העיר פגש ביהודי בשם רבי שאול 
כשראשו בל עמו. לשאלת הרבי מדוע זה רעים פניו, השיב שהנה עוד 

 שבועיים חג הפסח וכל ממון אין בידו להוצאות החג.
ביקשו רבי ברוך לעלות על העגלה ולהצטרף אליו למסע מחוץ לעיר. 

ה ניסה המלמד לסרב מאחר והוא עתה בדרכו לחפש מלאכה, תהיה בתחיל
אשר תהיה, להתפרנס ממנה, אך הרבי ציווה עליו במפגיע והוא עלה על 

 העגלה.
הם נסעו כמה שעות ובאו לעיר אחת, שם הורה הרב מגארליץ לעצור 

 ובו מסעדה יהודית שבבעלותו של יהודי אחד. ,זעיר 'אולם שמחות'ליד 
ביקש מן המלמד שהצטרף אליו לרדת מן העגלה, נתן  הרב מגארליץ

בידו כמה פרוטות, וביקשו לרכוש עבורו כוס בירה. משבא ר' שאול המלמד 
ובידו כוס הבירה נתן לו הרב פרוטות נוספות שירכוש אף עבור עצמו כוס 
בירה. שב המלמד אל הפונדק ובאותו הרגע הורה הרבי לבעל העגלה 

 ת...להימלט מן המקום במהירו
כעבור דקות אחדות יצא ר' שאול מן הפונדק ובידו כוס המשקה, והנה 

 נעלמה העגלה עם הרבי והוא נותר כך לבדו.
נכנס וסיפר לבעל הבית את אשר עשה עמו הרבי מגארליץ, תהה על 

 בעזהשי"ת

 מעשה שהי'
  מגדולי צדיקי הדור זצ"ל פרשת השבועעל עובדות ומעשיות 

 

 דבר זה ושאל את בעל הפונדק מה יעשה עתה.
ם קטן 'לא רחוק מכאן' השיב לו בעל הבית, 'ישנה תחנת רכבת, ובסכו

. אלא שאני מציע לך 'תרכוש לך נסיעה אל תחנה הסמוכה לגארליץ עירך
להיוותר כאן מאחר ובעוד כמה שעות תיערך באולם אשר לי סעודת אירוסין 
מפוארת, וכפי שאתה נראה כבר זמן רב לא סעדת את ליבך בסעודה הגונה'. 

 הסכים ר' שאול ונותר בפונדק.
ירם היטב, הן את השידוך הזה ערך בשעות הערב, משבאו המחותנים, הכ

הוא. שעות וימים נתן בכדי לשכנע את המחותנים שמתאימים המה, אך 
לאחר שהשתדכו, התחמקו מלשלם לו. הם אף קבעו את סעודת האירוסין 
כאן, הרחק מגארליץ כדי שהשדכן לא יתבע את המגיע לו. אך עתה לא 

ב בסכום נכבד וניכר נותנה להם ברירה והם נאלצו לשלם לו את מלוא החו
 כפי יכולותיהם של העשירים הללו.

ק רבי ברוך מגארליץ, לימים, משפגש שוב המלמד ר' שאול את הרה"
נו ר' שאול, האם למקום טוב נטלתי אתכם באותו טיול שנכפה שאלו הרב: '

 עליכם מחוץ לעיר?!...'    
 )עמ' תב(מצוה לספר 

 

 השמים מן זיווג

 מהרבנית ששמע מה זצ"ל סיפר רבי ישראל גרוסמןהגה"צ  שם.
 זה היה. זצ"ל מליובאוויטש יצחק יוסף רבי להרה"ק חבר אשת, הצדקנית

 בחצר שבת, אחת ושבת, הברית בארצותהגר"י  שביקר הראשונה בפעם
 אחד אליו ניגש, התפלה לאחר בבוקר בשבת, יי"ץהר של הקודש

 הרבי אשת הזקנה הרבנית בבית לקידוש אותו והזמין, בקודש מהמשמשים
 .ץ"יימהר

 לשידוכים בנוגע פרטית ההשגחה בענין, פלא מעשה סיפרה הרבנית
 ישובים כשהם דרכם את עשו, מליובאוויטש הרבי של המשפחה בני: וזיווגים

 מי על התנהלה הנסיעה, אבירים סוסים לצמד הרתומה הדורה מרכבה בתוך
 והנה. ועיירות ערים בדרכם חוצים וכשהם, היערות שבילי בתוך, מנוחות
 בתחילה. במקומם קפאו כאילו, דום ועמדו הסוסים נעצרו פתאום לפתע
 ושתיה רב מספוא להם ונתן, צמאים או רעבים הסוסים שאולי העגלון חשב

 השוט את העגלון הרים, ממקומם זזים אינם הסוסים, הועיל ללא אך – לרוויה
" מוכנים" כאילו עומדים הסוסים, מאומה עזר לא זה גם אמנם, בהם והצליף

 אובדי עמדו המרכבה נוסעי, מהמקום לזוז ולא וההכאות הצליפות את לקבל
 נשבו רוחות, לרדת החל עז וגשם, השמים התקדרו בינתיים והנה. עצות

 מפני מסתור מקום ולחפש למהר אלא, ברירה להם נותרה ולא, בחוזקה
 להם התמזל, יהודי בית לחפש ירדו שבחבורה הצעירים. השוטף הגשם
. בפתחו מזוזה שקבועה בית מצאו, בתים כמה פני על צעידה ולאחר, מזלם
, הבית בעל, יפות פנים בסבר וקיבלם, הבית בעל אליהם ויצא, בדלת נקשו

 אירחו, חפצה ונפש רחב ובלב, למשימה נרתמו המשפחה בני וכל אשתו
 .דשנה ערב ארוחת להם והכינו, ובחום בכבוד אותם

 מה, להם עדה היתה שהיא הפרטים כל בתיאור המשיכה ה"ע הרבנית
 בתו בין –" שידוך א גישלאסן האט'מ" –" שידוך נסגר" בוקר לפנות: לכם אומר

 לאחר בבוקר. הרבי של המשפחה מבני הבחורים אחד עם, הבית בעל של
 על המשפחה בני עלו", ווארט"ה לכבוד, חגיגית בוקר וארוחת שחרית תפלת

 נוכחו כולם ואז. ימימה כמימים ושעטו לרוץ החלו הסוסים והנה, המרכבה
 נעצרו שהסוסים איך, אמש שקרה מה שכל, הפרטית ההשגחה את לראות

 כדי היה שהכל, התגלה מעשה לאחר. לדבר סיבה שום ללא ללכת אבו ולא
 ... השידוך להסגר צריך היה, הזה במקום פרטית שבהשגחה

 אתונו פי את שפתח כמו, הסוסים של פיהם את פותח היה ה"הקב ואם
 כאן גמרילה, הדבר יצא' מה הלא, הכיתנו למה", אומרים" היו הרי, בלעם של

 .בישראל חדש בית ולהקים שידוך
 לב ישראל
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 בר"חטעם לאמירת "וה' ברך את אברהם בכל" 

 (.א, כד) בכל אברהם את ברך' וה בימים בא זקן ואברהם
' ר ח"הרה ורבי מורי מאבי אפרים לי יקיר הבן בספר

, ל"זצ סופר החתם מרנא דברי מובא ל"זצ קליין אפרים
 שיסתלק לו מוטב, העולם בזה תפקידו את מילא שכשאדם
 אמנם. ולקלקל לפגום ו"ח יכול בעולם ישאר שאם, מהעולם
 או תלמידים בנים לאדם יש אם, סופר החתם ממשיך
 טוב אז, והיראה התורה בדרך להדריכם שיכול חסידים
 בדרך והתלמידים הילדים להדריך כדי בחיים שישאר
 בפרי לטובה' ה והותירך" הפסוק את פירש ובזה .הישרה

 את להשלים שזכית אף על היינו(, יא, כח דברים" )בטנך
 בעולם הוא ברוך הקדוש יותירך זאת בכל, בעולם תפקידך

 יזכו הם שגם, ילדיך חינוך לצורך, בטנך פרי בגלל הזה
 .עכ"ד לטובה ייעודם את להשלים
 הפסוק דברי את ל"ז מורי אבי פירש זה פי ועל

 הימים כל עם בא אבינו שאברהם", בימים בא זקן ואברהם"
 כך, לתקן שצריך מה כל את שתיקן היינו, הזה בעולם שהיה

 .מהעולם להסתלק צריך היה שלמעשה
 כפי בבן היינו", בכל אברהם את ברך' וה"ש כיון אך

 מקום לו יש שוב, י"ברש כמובא" בכל" של הגמטריא
 .ולהדריכו לחנכו כדי ז"בעוה עוד להשאר

 ברא" כאן בסנהדרין הגמרא דברי לפרש יש גם ובזה
 האב זוכה הבן ידי שעל, ז"בעוה גם מזכהו היינו". אבא מזכי

 .הזה בעולם ושנותיו ימיו להאריך
 זקן ואברהם" הזה הפסוק שאומרים יש שלכן ואפשר

 הלל אחר חודש בראש" בכל אברהם את ברך' וה בימים בא
 לאריכות סגולה שהוא שם ומצוין, בסידורים שמובא כמו

 .ימים
 את ומגדל מחנך הנך שאם האדם שיזכור היא והסגולה

 לחיי אבות בדרך ללכת ומדריכם, לתורה ותלמידך ילדיך
 זה מזכירין ולפיכך, ימים לאריכת יזכה אז, וחסד צדקה

 .הפסוק בקריאת
  ז"ל( ה"ח ר' אברהם נח קלייןנ)לה אמר וללוי

 

 אף על דרכי הטבע צריך להודות לה'

 ארצה ווישתח דבריהם את אברהם עבד שמע כאשר ויהי
 .טובה בשורה על שמודים מכאן, י"וברש .)כד, נב( 'לה

(, ו"כ) בפסוק לעיל י"רש כתבה לא למה, העולם מקשים 
 '.לה וישתחו האיש ויקוד
 לדבר שכילה רגע באותו כי, גלוי הנס היה לעיל כי, ונראה 
, ת"מהשי ביקש אשר כפי התנהל והכל, רבקה את פגש

 להשמיענו רצה י"רש אבל. 'לה להודות צריך זה שעל ופשיטא
 כאן שהיה כמו, הטבע מדרכי שהוא טובה בשורה על שאפילו

, טבעי כדבר נראה והיה השידוך על הסכימו ובתואל שלבן
 להודות צריכים כן פי על אף, אברהם עם להשתדך שרוצים

 '.לה
 אליהו אזור 

 מידת דרך ארץ לא לומר לאורח, אכול!

 דברי דברתי אם עד אוכל לא ויאמר לאכול ניולפ ויישם
 .לד(-)כד, לג 'וגו אנכי אברהם עבד ויאמר דבר ויאמר
: בחיי רבינול( שלישי שער) ארבע של שולחן בספר כתוב 

 וכן, לפניו השולחן על שיש כיון שיאכל לאורח לומר צריך אין
 אם עד אוכל לא ויאמר לאכול לפניו ויושם" באליעזר כתוב

 לא משיבו שהוא שיאכל לאליעזר לו אמר מי", רידב דברתי
 מאליו מובן לפניו ומונח מתוקן שהמאכל כיון אלא, אוכל

 . שיאכל
 תיקנו טעם מה: וביאר ל"זצ ורוב'מאוז ר"אדמו מרן והוסיף

 שפעמים לפי", אכול" לאורח הבית בעל יאמר שלא, ככה
 עצמו לאנוס יצטרך, לו יאמר ב"וכשבעה, עליו קשה האכילה

)פסחים פו:(  ל"חז שהורו מפני ואם, הבושה מפני אם, לאכולו
 ".עשה הבית בעל לך שיאמר מה כל"

 (רסז' מע ב"ח ,ורוב'אוז) אש בלבת 
 

 חיים שיש בהם...

 א

 וכדאיתא, אחד רגע' אפי לבטל ושלא הזמן לנצל, הוא בחסידות העיקריים מיסודות אחד
( ז, נד ישעיהו) הכתוב לפרש, אהבת שלוםל בעל "זצ מקאסוב מענדיל מנחם רבי ק"מהרה

 י"וע, שלימות בו לקנות גדול דבר הוא רגע כל כי לדעת צריך שהאדם" עזבתיך קטן ברגע"
 (.לב ייטב בספר מובא' )עזבתיך' ז"עי' קטן' דבר הוא' רגע'שה שחושב

 ביטול' איסור אצלו חשוב שאינו שמי, ל"זצ מקאברין משה רבי ק"הרה התבטא נורא ודבר
 .החסידות מפתן על ָדַרך לא עוד, ל"ר איש אשת כאיסור' הזמן וביטול תורה

 ב

 ואומרו: "ק"וזלה, ל"הנ היסוד ד"ע" שרה חיי ויהי" בפרשתן הכתוב מפרש האוהחה"ק רבינו
 .ל"עכ" אותם מחיים ימיהם והרשעים, ימיהם מחיים הצדיקים כי, שרה חיי

 זקן ואברהם( "א, כז) פ"עה, נובפרשת שלום אהבת הספה"ק נצטט מדברי, דבריו ולהבין
 מתנהג האדם אם והיינו, לאדם מלבושים בחינת הם מיםשהי( א"זח) ידוע הנה: ל"וז" בימים בא

 ובהבלי בטלים בדברים אחד רגע אפילו מבלה ואינו טובים ובמעשים ובתפלה בתורה יום באותו
 אחד יום מבלה ושלום חס אם הבושה גדלה מאוד ומה... יום באותו ומתעטף מתלבש אז עולם

 במלבושים מתלבש( האדם) הוא אזי םיו באותו עבירה ו"ח עושה אם שכן ומכל, עולם בהבלי
 שנתלבש' פי" בימים בא זקן ואברהם" - דבריו בהמשך - מבאר ובזה, ל"עכ ומלוכלכים צואים

 . ש"יעו טובים ומעשים ומצוות בתורה אותם ומילא בהימים

 של ד"בי בפני אנשים שני שהגיעו, ל"זצ מפרעמישלאן מאיר רבי ק"הרה סיפר ז"וכעי
 ואת, עדן גן מיד לו ופסקו הצעיר את מאוד וכיבדו, מופלג זקן והשני ניםבש צעיר אחד, מעלה

 ?... האמת עולם זו - מאוד ותמה, לגיהנום תיכף אותו ושלחו, כלל כיבדו לא הזקן

 בחוסר ימיו העביר הזקן כ"משא, ט"ומעש בתורה ושנותיו ימיו מילא שהצעיר, לו והשיבו
 של הספורים ימיו את, בחשבון הם עוברים – כראוי אותם שמילא הצעיר של שימיו ונמצא, מעש
 .ד"עכ טובים ומעשים תורה בהם קיים שכן – הזקן

 ג

 טובות אבנים שחילק למלך, נפלא במשל האור החיים הק' זאת בפרשת ויחי ממשיל
 כדרך זהב משבצות להם ולעשות, היופי בתכלית וללטשם לתקנם לאומנים, מהמחצב הבאים

, אלו אבנים יקבל, המלך כציווי עבודתו את בטוב שיגמור הזריז האיש יכ אומר וגזר, המלכים
 .בהם להשתעשע

 וחמישים מאות שלש ולאחר, אלף מאות שלש נתן לאחד, אבנים הרבה ואיש איש לכל ונתן
... אחד יום אבן לכל, מלאכתם לעשות להם שיספיק הזמן להם וקבע, יתיר והן חסר הן אלף

 .הטובות האבנים לקחת מלךה ישלח האלה הימים ובמלאת

 האבנים ואספו, האבנים במלאכת העושים לאומניו המלך פקד המלאכה ימי שלמו כי ויהי
 ולכלכו קלקלו עוד אלא והיופי התיקון מלאכת בהם עשו שלא די לא, והנה, המלך לפני והביאום

 בהם יתוהצ האלה האומנים העבדים כל את והעניש, בו בערה וחמתו מאוד המלך וכעס, אותם
 .אש

 יעשו לבלתי מאוד והזהירם לאבותם עשה אשר את ויראם, בניהם את תחתם ולקח
 הקל אלא, לאבותם שנתן כמו אבנים הרבה להם ליתן שלא בדעתו ונמלך, אבותיהם כמעשה
, נאמנה מלאכתם ולעשות לב ליתן יוכלו וכך, אלף ארבעים עד אלף שלושים להם ונתן מעליהם

 .קרובה ךהמל שפקודת שידעו וגם

 אבנים לקיח אשר, הוא ברוך עולם אלקי ישראל במלך הנאמרים הדברים הנה הן ,והנמשל
 דהיינו בידינו נתן אשר הכלים שבאמצעות לנו וציוה, יקרות אבנים הנקראים הנשמות הן טובות

 .לעשות ראוי אשר בתיקון ולעשותם האבנים אותם את להאיר, והמצוות התורה

 מהם אחת שבכל גדולות נשמות להם ונתן, המלאכה להם הרבותל' ה התחיל ולראשונים
(, ד, טז שמות) ביומו יום דבר סוד והוא, למלאכתו אחד יום חלק לכל והגביל, רבים חלקים בה יש

 אלף מאות משלש יותר נתן הראשון לאדם, בנפשותם אשר חלקים כנגד רבים ימים להם ונתן
 .ההם לדורות נתן יתיר הן חסר הן זה רוכשיעו, שנים ל"תתק ימיו מספר שהם חלקים

 והלאה ומשם ובניו נח דהיינו, תחתם בניהם' ה הקים, פרץ בהם' ה ופרץ ימיהם וכשקלקלו
 הפקידה מזמן האנשים ויתחלחלו קרובה הפקידה שתהיה כדי, ההוא הטורח רוב מתת' ה הקל

 ימי בעוונותינו היום והן, "להקל והולך מחסר היה עמוד יוכלו לא כי וכשראה, ובאה הקרובה
 בעבודה עומדים לא עמנו מבני ורבים יום אלף ועשרים חמשה בערך שהם שנה' ע בהם שנותינו

 .באריכות ש"יעו. ד"עכ כזו קלה

 ד

ו "וח, ימיהם מחיים והצדיקים, לאדם חדשה מלאכה הוי ויום יום שבכל מדבריו המורם
( אבות מסכת סוף) ישראל בודתע בספר כתב וכן, ימיהם ומקלקלים בהיפך עושים הרשעים

 ונחלקת' ה בתורת וחלק שורש לו יש ארץ עלי לידתו מיום אדם כל כי: "ל"וז, נופך בזה ומוסיף
 וכל, היום אותו מחלק אחד חלק ושורש ניצוץ לו מאיר ויום יום ובכל, לו הקצובים חייו ימי כל על
 .ש"יעו ל"עכ" חברתהמ בענינה משונה שעה כל וכן, מחבירו ומיוחד משונה ויום יום

 שהצדיקים" אותם מחיים ימיהם והרשעים ימיהם מחיים הצדיקים" רבינו שאמר מה וזהו
 כ"משא(, ב באות) ל"הנ שלום האהבת וכדברי למלבוש להם ונעשה ויום יום כל מתקנים
  .ימיהם מקלקלים ו"ח הרשעים

 מה, ל"הנ רעיוןה י"עפ לבאר(, בפרשתינו) יפות פנים בספר שכתב נפלא בפשט ונסיים
 מלאת עד' זמני קודם ז"מעוה קחניית ואל, "התהלים אמירת שלפני' רצון יהי'ב אומרים שאנו

 ". שחתתי אשר לתקן שאוכל באופן' שנה שבעים

 הכוונה שנים דשבעים אלא, כן יאמר לא שנים' מע יותר כבר שהוא מי וכי, יפלא לכאורה
 לבקש שייך ולכך", ימים בלא זקן' "בבחי הוי אויכר אותם ניצל שלא ומי, ובמצוות בתורה מלאים

 .עכ"ד ודפח"ח עתה עד שהחסיר מה להשלים שיוכל - שנים' מע יותר שהוא למי' אפי -
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למרות שהבעלים של 'מערת המכפלה' היה רק 

עפרון בן צוחר, ולא כל אדם נוסף, אנו מוצאים את 

התורה מתייחסת לפעולת קניית השדה כמו שהיא 

נעשתה גם מצידם של בני חת. כך פעם ראשונה במה 

רֹון ֲאֶשר כ(: -שנאמר )בראשית כג יז ֵדה ֶעפְׂ "ַוָיָקם שְׂ

ֵפָלה... ַוָיָקם ַהשָֻ  ָרָהם ַבַמכְׂ ַאבְׂ ָעָרה ֲאֶשר בֹו לְׂ ַהמְׂ ֶדה וְׂ

ֵני ֵחת". כך פעם נוספת )שם כה  ַלֲאֺחַזת ָקֶבר ֵמֵאת בְׂ

רֹן ֶבן צַֹחר ַהִחִתי י(: -ט ֵדה ֶעפְׂ ֵפָלה ֶאל שְׂ ָעַרת ַהַמכְׂ "ֶאל מְׂ

ֵני  ָרָהם ֵמֵאת בְׂ ֶדה ֲאֶשר ָקָנה ַאבְׂ ֵרא. ַהשָֻ ֵני ַממְׂ ֲאֶשר ַעל פְׂ

ָעָרה לב(: -ם פעם שלישית )שם מט לוכך ג ֵחת". "ַבמְׂ

ֶדה  ָרָהם ֶאת ַהשָֻ ֵפָלה... ֲאֶשר ָקָנה ַאבְׂ ֵדה ַהַמכְׂ ֲאֶשר ִבשְׂ

ָעָרה  ַהמְׂ ֶדה וְׂ ֵנה ַהשָֻ רֹן ַהִחִתי ַלֲאֺחַזת ָקֶבר.. ִמקְׂ ֵמֵאת ֶעפְׂ

ֵני ֵחת".  ֲאֶשר בֹו ֵמֵאת בְׂ

התורה מדגישה איפוא שקניית השדה נעשתה 

עפרון וגם מבני חת! מה שמעורר את השאלה: גם מ

מה הייתה בעלותם של בני חת על מערת המכפלה, 

עד שנאמר שפעולת קניין המערה על ידי אברהם 

אבינו מיוחסת כאן כמו שהוא קיבל אותה גם 'מאת 

 בני חת'.

יש לחדד את השאלה בכך שקיים נידון נוסף 

די החוקר מדוע הוצרך אברהם לתיווכם של בני חת בכ

לקנות את המערה מעפרון, וכפי שמודגש בכל מהלך 

הפרשה שמכירת השדה נעשתה במעמד ולעיני בני 

חת. ואכן התירוץ הפשוט על כך מבואר בדברי רבותינו 

הראשונים, הרשב"ם והרמב"ן, שאברהם אבינו ביקש 

שבני חת יהיו עדים על המכירה ועל ידי כך לא יהא 

מהמכירה או שמא צריך לחשוש שמא יחזור בו עפרון 

יכחיש אותה לגמרי. אלא שהיותם של בני חת 

משקיפים ועדים על תהליך המכירה עדיין לא הופך 

אותם למוכרים בעצמם. כך שגם אם אנו מבינים את 

תפקידם בשעת המכירה, עדיין אין אנו מבינים כיצד 

 הקניין מתייחס גם אליהם.

 

 שמא עפרון גזלה

, עומד על כך החתם סופר, בחידושיו על התורה

שהתורה מגדירה את הקנין 'מאת בני חת', והוא 

 מסביר:

"הא דכתיב 'מאת בני חת' ולא 'מאת עפרון'. נ"ל 

משום ד'סתם גוים גזלנא ארעתא נינהו' כדאיתא ריש 

פרק לולב הגזול )סוכה ל א(. ואיכא למיחש שמא 

עפרון גופיה גזליה מאחרינא. על כן התחכם אברהם 

פוד לשרה ולבכותה כדי שיתקבצו אבינו ע"ה ובא לס

כל באי שער עירו ויהיו אצל הקנין ולא יערערו. ויען 

אמרינן פרק הניזקין )גיטין נה ב( 'לקח מן הסקריקין 

וחזר ולקח מבעל הבית מקחו בטל', דצריך ליקח מבעל 

הבית תחלה, על כן דבר תחלה עם בני חת ואחר כך 

ת. לכן 'מאת עם עפרון, ונמצא נקרא הקנין על כל בני ח

 בני חת'".

היינו, אברהם אבינו חשש שמה ייתן לו ומה יוסיף 

קנייתו את המערה מעפרון, שמא גזולה היא בידו 

ויבואו אחרים ויערערו על מכירת המערה. לכן קיבץ 

אברהם את כל בני חת, באי שער עירו, שיהיו אצל 

הקנין. ועל ידי שלא יערערו יהיה הקנין מוחלט בידו. 

לדברי המדרש )המובאים בתורה שלימה והשווה 

במעמד כולכם שלא יבוא אחד  –"בתוככם אות ס(: 

 ויערער".

אלא שלא זכיתי להבין דבריו, כי אם אכן היו 

קמים בני חת ומערערים על שייכות המערה 

לעפרון, ולמרות שהיו מטילים ספק בבעלותו בכל 

זאת היו מוותרים על המערה, אכן היה אפשר לומר 

נקנתה לאברהם 'מאת בני חת'. אולם  שהמערה

בפועל הרי לא נשמע שבני חת ערערו על בעלות 

עפרון על המערה, כך שאיגלאי מילתא והוברר 

הדבר שהשדה שייכת לעפרון מעיקר הדין, ואם כן 

היה ראוי שמכירת המערה תחשב על שם הבעלים 

האמיתיים ולא על שם בני חת שמעולם לא טענו כי 

 השדה שייכת להם.

 

 המצרנים -בני חת 

והנראה לחדש שהגם כי עפרון, הוא ולא אחר, 

היה הבעלים של המערה, עדיין נחשב מבחינה 

הלכתית שגם בני חת נחשבים כבעלים של המערה, 

ושפיר איכא למימר שהשדה נקנתה לאברהם גם 

 'מאת בני חת'.

אם עד כה הזכרנו את יכולת הערעור של בני 

ת השדה מבעליו חת מצד טענה שעפרון גזל א

האמיתיים, כדברי החתם סופר, הרי שרבותינו 

המפרשים האריכו טובא ביכולת ערעור נוספת 

שזכות טענתה הייתה מצויה בידי בני חת, והיא 

טענת המצרנות. הרי קיימא לן )ב"מ קח א( 

שהמוכר קרקע עליו לתת זכות קדימה לשכני 

ברי המצרא. ואם המוכר לא נתן למצרנים  –הקרקע 

הרי שיש כוח בידם לסלק את קונה  –ת האפשרות א

השדה ולהכנס תחתיו. ואם כן, יכולים היו בני חת 

לטעון שהם מעוניינים לרכוש את המערה ולהוציא 

 אותה מידי אברהם אבינו.

עם בעיה זו של המצרנים התמודד אברהם אבינו 

בכך שבני חת היו מצויים בשעת המכירה, וכפי 

גאון רבי יהונתן אייבשיץ שהדברים מבוארים אצל ה

 בספרו 'תפארת יהונתן':

"יש להבין דתחלה ביקש מבני חת שהם יתנו לו 

אחוזת קבר והם נתרצו לו בזה, שאמרו 'במבחר 

קברינו קבור את מתך', ולבסוף ביקש מהם שיפגעו 

בעפרון שימכור לו את מערת המכפלה. ועוד למה 

באר לא ביקש הוא עצמו מעפרון שימכור לו. ונראה ל

משום דאברהם ירא לנפשו דאם יקח מעפרון בלתי 

ידיעתם יערערו בני העיר ויטענו בר מצרא, על כן 

עשה כן וביקש מהם... אבל תקשה לכאורה אם 

מטעם זה דיבר עם בני חת תחלה, שלא יטענו אחר 

כך דינא דבר מיצרא, הוי ליה ליקח במתנה ולא שייך 

'ישב'  –ב' בר מיצרא. אבל איתא במדרש 'ועפרון יוש

כתיב, דאותו היום מינוהו שופט עליהם, והיה יום אדיהן 

 ואסור ליקח מהם מתנה ביום אדיהן".

היינו, אמנם במתנה אין דין של בר מצרא, ויכול היה 

אברהם לקבל זאת במתנה, אולם אברהם אבינו סירב 

לכך, מכוח ההלכה שבימי החגאות של הגויים אין 

יקש אברהם כי בני חת מקבלים מהם מתנות. ולפיכך ב

יהיו נוכחים במכירה, ועל ידי כך שלא ערערו על 

המכירה, ומדשתקו ולא מיחו ויתרו הם בכך על זכותם 

 כמצרנים.

 

 צריך למיקנא מיניה

אפס שלכאורה עדיין לא הועיל אברהם בתקנתו, כי 

אף אם שתקו בני חת ולא מיחו, הלוא עדיין נותרה להם 

הרי הלכה היא בידוע זכותם לערער על המכירה, ש

בשדה היוצאת להמכר ונטל הקונה רשות מהמצרן, שכל 

עוד שהמצרן לא הקנה לו את זכותו יכול המצרן לחזור 

 בו, וכפי ששנינו )ב"מ קח א(: 

"אתא אימליך ביה, אמר ליה: איזיל איזבון, ואמר 

ליה: זיל זבון, צריך למיקנא מיניה או לא. רבינא אמר: לא 

יה, נהרדעי אמרי: צריך למיקנא מיניה. צריך למיקנא מינ

 והלכתא: צריך למיקנא מיניה".

ואם כי מפורש שבני חת נכחו במכירת המערה, מה 

שאומר כי הם ויתרו על זכותם, אולם לא מצאנו להדיא 

שהיה כל פעולת קניין לאברהם, ונמצא שעדיין בני חת 

 יכולים לערער על המכירה.

ד להדיא על ומצאתי להגאון מהרא"ל צינץ שעמ

קושיה זו בספרו 'מלוא העומר', וכתב לתרץ שפקע 

 כוחם של בני חת בכך שהיו סרסורים במכירת המערה:

"ויראה דזה לא שייך אלא כשקנה הלוקח בעצמו רק 

שנמלך בבן המצר... מה שאין כן אם המצרן בעצמו הוא 

הסרסור והוא מעמידו בדמים הראויין בשביל הלוקח 

אין לו עוד טענת מצרנות, ועוד בודאי איבד זכותו ו

דמבואר... דשליח אינו יכול לקנותו לעצמו, והסרסור אינו 

אלא שליח, ולכך אמר סרסרוני שיהיו הם הסרסורים, 

 וממילא לא יהיה להם שום טענת מצרנות".

עוד אפשר לומר בפשטות בתירוץ קושיה לפי 

המבואר בדברי הראשונים על אתר שאם המצרן לא 

בטל  –ירה באותו היום או סמוך וקרוב לו ערער על המכ

זכותו, וכיוצא בזה שאם המצרן ראה את הלוקח עושה 

הרי שזוהי מחילה גמורה, ואין  –בשדה כבתוך שלו ושתק 

צריכים לקניין גמור מצידו. וברור איפוא שבראות בני חת 

את אברהם אבינו מכין את המערה לקבורת שרה ולא 

מחילה גמורה על זכותם ערערו, הרי ששתיקתם זו היא 

 הקניינית בשדה, ובכך נקנתה השדה לאברהם.

 

 בעלות המצרן על הקרקע

והנה בתוקף מעמדו של המצרן כלפי הקרקע יש 

להסתפק עד היכן הדברים אמורים, כי הנה מחד גיסא 

איכא למימר שאין חיוב 'הישר והטוב' אלא דין צדדי 

בעלות  הנותן למצרן זכות על הקרקע, אולם אין לו כל

ממשית על כך. אולם לאידך גיסא איכא למימר שהמצרן 

מקבל בעלות מסויימת וזכויות ממוניות על הקרקע, 

שמכוחם הוא יכול להביא את הקרקע לבעלותו 

 המוחלטת.

ולפום ריהטא נחלקו בזה הראשונים, כי הנה 

בסוגיא זו של 'צריך למיקנא מיניה' שהבאנו לעיל מצאנו 

ֵני ֵמֵאת' במשנת הפרשה/  ?המערה על הם בעלים וכי –' ֵחת בְּ

 ערד', מזהב הנחמדים' ס"מח, 'האבות באר' המדרש בית ראש דנדרוביץ ישראל הרב

 קניין קצת' להם יש שהמצרנים מסכימים הראשונים כל כי עולה' מצרא בר' סוגיית מבירור
 את קנה אבינו שאברהם ואומרת התורה מחדדת שלפיכך לומר ניתן משכך' • קרקע של בגופו

   המצרנים, חת מבני והם, הבעלים, מעפרון הן השדה

 < < < <   'דהמשך בעמוד 
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 כן צריכים לבוא לידי קניין, ושיטת רש"י בזה היא: שני טעמים מפני מה א

דאי לא קנה מיניה, מצי אמר ליה:  -" נהרדעאי אמרי צריך למקני 

משטה הייתי בך, כדי להעמידה על דמים הראויין לה, שאם באתי אני אצל 

 היה מעלה לי בדמים בשביל שחביבה עלי".  -הבעלים 

 אולם הר"ן והנימוקי יוסף על אתר פירשו: 

"והלכתא צריך למיקנא מיניה. פירוש: משום דחשבינן ליה לבר מצרא 

 כאילו יש לו קצת קנין בגופו של קרקע".

ונראה שבעוד שדעת הר"ן והנימוקי יוסף סברו שהסיבה שצריך לקנות 

מהמצרן היא לפי שיש לו 'קצת קנין בגופו של קרקע', הרי שלדעת רש"י אין 

ם לקנות הימנו הוא רק בכדי שלא יוכל למצרן כל קנין בקרקע, ומה שצריכי

 המצרן לטעון שמשטה הייתי בך.

אולם האמת היא כי מסתברא מילתא שאף רש"י מודה לשיטת הר"ן 

והנימוקי יוסף, שלמצרן יש 'קצת קנין בגופו של קרקע'. ויבואר בהקדם 

דברי הגאון הנודע רבי יונה תאומים פרנקל, ממנהיגי הדור בשנות ראינו 

"ט, אותם העלה בספרו 'קיקיון דיונה' )אמשטרדם ת"ל( על ת-רעה ת"ח

 אתר:

"ובלימוד הישיבה אמרתי דמסדרי הגמרא דייקו לישנא דאמר מקודם 

'והלכתא צריך למיקנא מיניה' דלכאורה הוא לישנא יתירא, דלא הוה ליה 

למימר רק 'והלכתא כנהרדעי'. אלא דבלישנא יתירא דאמר 'הלכתא צריך 

מעינן 'והלכתא דצריך למיקנא מיניה' רצונו לומר בלא למיקנא' אתי לאש

סברת וטעם דעלה מקודם דמצי למימר משטה הייתי בך, רק משום דגוף 

הקרקע קנוי )ללוקח( ]למצרן[. ומצאתי ראיה בנימוקי יוסף שכתב... דחשבינן 

ליה לבר מצראה כאילו יש לו קצת קנין בגופו של קרקע, דלכאורה דבריו 

ר לו דהלכתא דצריך למיקנא משום דחשבינן כאילו יש לו תמוהים: מי יימ

קנין קצת בקרקע. אלא דייק לישנא 'והלכתא צריך למיקנא' רצונו לומר 

מלישנא יתירא דאתי לאשמעינן דצריך למיקנא בלא טעם דמשטה אני בך, 

 משום דחשבינן כאילו יש לו קנין קצת בקרקע, ודוק שהוא נכון".

, אותם הוא מגדיר כנכונים, נמצא שמעולם לא ולפי דברי הקיקיון דיונה

נחלק רש"י עם הר"ן והנימוקי יוסף, אלא דזה אמר חדא וזה אמר חדא ולא 

פליגי, שרש"י פירש את טעם נהרדעי, שהקניין הוא כדי שכדי שלא יאמר 

המצרן משטה הייתי בך, ואילו הר"ן והנימוקי יוסף פירשו את מסקנת 

לפי שהמצרן יש לו 'קצת קנין בגופו של הגמרא, שלהלכה צריכים קנין 

קרקע', ונמצא שכל הראשונים יודו ויאמרו שלהלכה אכן נזקק הקניין בכדי 

 להפקיע את בעלותו של המצרן.

 

 'מאת בני חת'

ומכל האמור עד כה יעלה ויבוא שבני חת, בהיותם מצרנים לקרקע זו 

רת של מערת המכפלה, היה להם 'קצת קניין בגופו של קרקע' במע

המכפלה, וזאת הן לדעת רש"י כפירוש הקיקיון דיונה והן לדעת הר"ן 

והנימוקי יוסף. ונמצא שמלבד עפרון שהיה בעלים של ממש על הקרקע, 

אף בני חת היו 'קצת' בעלים על הקרקע. ואם את חלקו של עפרון בבעלותו 

על הקרקע קנה אברהם אבינו בארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר הרי 

ם של בני חת בבעלותם על הקרקע קנה אברהם במה שזכה שאת חלק

בויתורם על זכויותיהם. וכפי שכבר נתבאר, בדברי המלוא העומר ובמה 

שהוספנו על כך, הטעם שהועיל כאן הויתור גרידא מבלי שהיה צורך גם 

 בקניין על כך.

ואם כן איכא למימר שלכן חזרה התורה שוב ושוב וחידדה גם את 

י חת', לפי שאף הם היו בעלים על הקרקע, ובאה התורה הקניין 'מאת בנ

להשמיענו שקניינו של אברהם בקרקע היה מושלם, לפי שאברהם קנה אף 

את חלקם של בני חת המצרנים, במה שזכה על ידי ויתורם, ולכן מערת 

המכפלה 'אין אומות העולם יכולין להונות את ישראל לומר גזולים הן 

( מכל צד שהוא, בין מכוח הבעלים ובין מכוח בידכם' )בראשית רבה עט ז

 המצרנים. 

 

 "...געלט" נאך גייט "געלט"

 (. ט, כג) לי יתננה מלא בכסף

: מ״ם של המילוי כיצד. ממון שלהם המילוי גם ״ממון״ התיבה של אותיות

 אחרי הולך ״ממון:  העולם שאומר זה. נו׳׳ן המילוי — ונ׳, ו׳׳ו -' ו של המילוי, ם"מ

  .ממון״

 

 כורעים כשצריך לו...

 (.יב, כג) הארץ עם לפני אברהם וישתחו

 .לו צריך כשהיה, הארץ עם לפני השתחוה שאברהם: ותחצ בדרך מפרשים

 מנכבדי אחד עם הלך, אחת שפעם, ״ביהודה נודעה״ בעל על מספרים

 .חשוב צורך לאיזה נדבות לקבץ העיר

 לא דעתי לפי: אותו הושליו הנכבד לו אמר, ידוע עשיר של לביתו כשהגיעו

 .ובור גם קמצן שהוא לאדם ללכת, עצמו את יבזה תורתו שכבוד כדאי

, הבריאה עטרת, היצירה ירחב הוא הרי האדם — :ביהודה״ ה״נודע לו ענה

 .לפניה ברך כורע הוא הבהמה את לחלוב צריך כשהוא זאת ובכל

 

 ...מום עוברהרי זה 

 (. א, כה) 'וגו בימים בא זקן ואברהם

 מתנגדים למר קמו, לו שאמרו "הנתיבות" בעל מליסא יעקב רביב מעשה

 .הקהל לכל מרוצה ואיננו בעיר

 מה לי והגידו נא הואילו, רבותי: פיהם את ושאל אליו גדיםנהמת את הזמין

 ?כרב בי רוצים ואינכם מעלי דחקתם כי בי מצאתם חטאת ומה פשע

 כי אנו יודעים ,מאומה כנגדו בלבנו שיש ושלום חס, המתנגדים ענו, רבינו

 של לכבודה זה ואין לימים צעיר הוא שעדיין אלא, מרבים שמים וירא גאון כבודו

 .צעיר אברך כסאה על שישב בעירנו בישראל ואם עיר

 חסרון כי מבטיחכם הריני, דאגה אל — יעקב רבי להם. ענה — כך משום אם

 .ליום מיום ומתקנו הולך אני ,שבי זה

 

 ?מדוע נעשה בתואל צדיק ואמר "מה' יצא הדבר"

 .)כד, נ( טוב או רע אליך דבר נוכל לא הדבר יצא' מה

 דראו ונראה. ת"מהשי שהוא באמונה מדברבתואל  ההי איך להבין יש 

 יציע אם למשל אך, ניהםלפ גדולה הצלחה והוא מאוד טוב זה ששידוך והבינו

 בוודאי והנה, בבתו שרוצה מושלם גביר בן עם לבתו שידוך מדוכא לעני שדכן

 גלוי רצונו תשוקת להראות ירצה לא הבושה מפני מ"מ אך, מיד העני יתרצה

 .ברורה תשובה ישיבהו כ"ואח מחר עד בדבר שיתבונן ויאמר יענה ל כןע מיד

 שהוא וראו הבינו כי אברהם עם ךלהשתד מאוד חשקו ולבן בתואל כן כמו

 כ"ע, לזה נפשם כלתה כי לאליעזר ניכר' יהי שלא אך, שיעור אין עד הצלחה

 .וטוב רע ז"ע לענות להם ואין' מה שיצא הדבר ותלו אמרו

 ל"זצ עהרנרייך זלמן שלמה רבי ק"הגה 

 

 במשנת הפרשה
 ישראל דנדרוביץ הרב אתמ המשך מאמר

 

 בדרך צחות
 לפרשת השבועדברי חידוד וצחות הקשורים 

 

 לקבלת הגיליון באימייל וכן לתגובות והערות: 

mol448@gmail.com  

  700-007-92-18או למספר פקס: 

 

 

 '   גהמשך מעמוד  < < < <
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