
 

 עם שהקדים אברהם אבינו מספד לבכיההט

ת יש להקשו ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכתה )כג ב(
ספד לשרה ורק אח"כ  מדוע הפך אברהם אבינו הסדר שקודם

כדאיתא בגמ'  ,הלא הסדר הוא תחילה לבכות ואח"כ לספוד ,בכה
הרי שבכי  ,שבעה ימים למספד ,מו"ק )כז:( שלושה ימים לבכי

 .קודם להספד
 ,מהיכן בא ,ונראה לבאר ובהקדם דאיתא במדרש ויבא אברהם

 . ועוד יש להקדים האמהר המוריה דהיינו שחזר מעקידת יצחק
דאיתא בגמ' ברכות )כו.( דמי ששכח להתפלל ערבית מתפלל 

דהיינו  ,הראשונה לחובה והשניה לתשלומין ,שחרית שתים
אלא היא השחרית ורק  שהתפילה הראשונה אינה ההשלמה

וכן נפסק בשו"ע  ,התפילה השניה היא ההשלמה של ערבית
 .)או"ח סי' קח סעי' א'(

ולפי"ז יש ליישב שפיר שהרי שרה מתה בחברון כאשר עקד 
וכמו שפי' רש"י מפני מה  ,אברהם את יצחק בנו בהר המוריה
 ,שע"י העקידה מתה שרה ,נסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק

נמצא שכאשר מתה שרה היה אברהם בהר המוריה והיה עליו 
והדרך מהר המוריה לחברון הינה דרך שלושת  ,להגיע לחברון

ימים כדכתיב בפר' וירא )כב ד( ביום השלישי וישא אברהם את 
נמצא שהזמן שלקח לאברהם  ,עיניו וירא את המקום מרחוק

הגיע ג'  , וממילאםילשוב מהר המוריה חזרה לחברון היה ג' ימ
 ,וג' ימים אלו הרי הם הג' ימים של בכי ,ימים לאחר פטירת שרה

ואחר ג' ימים נהפכו הימים לימי מספד הרי שהגיע אברהם 
וכעת הבכיה היא  מספד אחר שחלפו ימי הבכיה,בתחילת ימי ה

מכיוון הקדים המספד לבכיה . ממילא מובן שרק מדין תשלומין
בי הבכיה היה לו רק דין וג ,שכאשר הגיע היה זה זמן המספד

והרי מדינא התשלומין נעשה לאחר החיוב של אותו  ,תשלומין
תחילה הספיד אברהם  , ולפיכךהזמן דומיא דמי ששכח להתפלל

 .ורק אח"כ בכה
 ילקוט האורים

 האם סתמא לשמה בהספד ובתפילה

ויהיו חיי שרה כו' ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה )כג 
ילמדנו רבינו הרכוב על חמור והגיע עונת  ,איתא בתנחומא ב(-א

כך שנו רבותינו הרכוב על החמור והגיע  ,התפילה מה יעשה
ואין מובן שייכות  ,עונת התפילה ירד ויתפלל ועיי"ש באריכות

 .הלכה זו לפרשתינו
לה בעי כוונה או יהאם תפ והנה הביאור בבעיית התנחומא הוא

לא בעי כוונה לא ירד  שאם בעי כוונה ירד שצריך לכוון ואם ,לא
בריש זבחים מתבאר דאם סתמא לשמה קאי , ודאי"צ שיכוון

ומה"ט בנודב"י  ,ואם סתמא שלא לשמה בעי כוונה ,אי"צ כוונה
 .דן שלא יצטרכו לומר לשיקבה"ו דסתמא לשמה

 
 

ב ויבוא אברהם לספוד כתוה והנה בספר משביר בר הקשה על
הספידה במקום  מדוע אברהם בא להספידה ולאלשרה ולבכותה, 

ותירץ דא"כ שהיה מספידה היכן ששמע לא היינו  ,ששמע
או שחשש  ,יודעים שמשום כבודה הספידה אלא משום צערו

או שחשש  ,וכמאמר חז"ל ,שמא יש תחת ידה עוון נדר לכן ספדה
מחמת שמסרה דין לשמים עליו  ,שמא יענש עי"ז ששרה מתה
למחיצתו של מקום מכניסין אותו  ומי שחבירו נענש על ידו אין

לכן כתוב ויבוא אברהם כו' ללמדינו  ,כדאיתא בגמ' שבת קמט()
 .שעשה זאת משום כבודה
עדיין יקשה  ,אי נימא דסתמא לשמהד וענין זה תלוי בענין קודם

הרי סתמא  ,מדוע משום החששות הנ"ל הוצרך אברהם לבוא
 ,אלא ע"כ שסתמא אין לשמה ,לשמה וא"כ סתמא ספדה לכבודה

הוצרך אברהם לבוא ולהספיד להוכיח שמשום כבודה  ומה"ט
 .עשה כך

שמאברהם מוכח  ,ומעתה מיושב השייכות של הלכה זו לפסוק
דהא תפילה צריכה  ,שסתמא לא לשמה וא"כ צריך לירד מהחמור

 .לשמה ונה וסתמא אינהכו
 חקל יצחק

 ת קבר מבני חתבגדר הקנין של אברהם באחוז

 אחוזת קבר עמכם )כג ד(גר ותושב אני עמכם תנו לי 
הג באותו מקום לתת לכל משפחה בפני פי' הרמב"ן שהיה המנ

לכן אמר  ,ומקום קבורה מיוחד לאורחים ,עצמה אחוזת קבר
אברהם כי גר ותושב אני עמכם ומן הראוי שתתנו מקום קבר לי 

א"כ היה לו לומר כי תושב אני עמכם , אלא שקשה דולמשפחתי
אמר להם תנו לי ברמב"ן שכיון ש . עוד כתב שםולמה אמר גר

 ,איש ממנו את קברולא ימנע ע"כ אמרו  ,חשבו שרוצה במתנה
וקשה למה אכן אמר בלשון  ,והוא השיב בכסף מלא יתננה לי

עוד קשה בתשובתם שאמרו נשיא . מתנה ולא אמר בלשון מכר
עוד קשה . מה ענין זה שהוא נשיא לכאן ,אלוקים אתה בקרבינו

 .מעפרון לבדו אלמכל בני חת ו ע ביקש אברהםמדו
ונראה לפרש בכל זה שהנה אמרינן בגמ' ב"ב )חזקת הבתים נד:( 

כמדבר כל המחזיק בהם זכה  אר"י אמר שמואל נכסי גוי הרי הם
מ"ט נכרי מכי מטו זוזי לידיה איסתלק ליה ישראל לא קני  ,בהם

ובתוס' )ב"ב כא: ד"ה מרחיקין( כתב שמי  ,עד דאתי שטרא לידיה
אפי' רשע לא הוי  ,כן יתפוס מכר כשמכר הגוי ליהודישא

עתה שפיר שהיה חושש אברהם , משמחזיק בהיתר גמור
או בני חת ויחזיקו בקרקע קודם ושכשיקנה השדה מעפרון יב

ולכן דיבר  ,לכן הוצרך לחלות לכל בני העיר שלא יעשו כן ,אברהם
 .עם כולם ולא רק עם עפרון

אל אמאי לא נימא דהישראל עוד בתוס' )שם( הקשה ע"ד שמו
יקנה מהגוי בכסף ולא בשטר וא"כ אין זמן שהשדה לא שייכת 

ותי' דדעת הישראל הינה לקנות בשטר כמו כאשר  ,לאף אחד
 ,והנה באברהם לא שייך למימר הכי .קונה מישראל אחר
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 ,בין גויים לא היה רגיל לקנות בשטר אלא בכסףשמכיון שהיה 
ר ונעשתי ישראל מ"מ תושב אני וזהו שאמר להם אע"פ שאני ג

וא"כ תוכלו לתפוס  ,עמכם ולא רגיל לקנות בשטר אלא בכסף
 ,מידי שקניני רק בשטר ואיני רגיל לקנות בשטר אלא בכסף

ע"כ אל תחזיקו בקרקע שאני  ,וכסף בשבילי אינו קנין טוב
וזה שאמר להם בלשון מתנה שהיה נחשב להם  ,רוצה לקנות

 . תנה אם לא יחזיקו בשדהכאילו נתנה לו עפרון במ
, ומאן דיהיב זוזי ועוד בגמ' שם מסיק דינא דמלכותא דינא

לבוא אדם אחר ולהחזיק בהם דדינא דמלכותא  לקנות לא יכול
וזו היתה תשובתם נשיא אלוקים אתה בתוכנו ומלך אתה  ,דינא

 ,וא"כ תוכל לתקן שקנינך יהיה בכסף ותו לא נוכל להחזיק
, אמר להם אח"כ בכסף מלא יתננה ליולפי"ז שפיר נמי מה ש

מיד נתן לו השדה בדין  ,ן אברהם שהקנין היה בכסףשאכן תיק
 . מלכות

ועוד נתפרש בתוס' )שם( גבי קושייתם הנ"ל שאם אכן אמר 
מפורש רצוני שהקנין יהיה בכסף תו א"א בהישראל לגוי 

לי  וזהו מה שאמר אברהם בכסף מלא יתננה ,לתפוס מידו
  .ומיושבות כל הד' קושיות

 תורת משה

 בתורת מכר או מתנה קנין אברהם במערת המכפלה

קשה מדוע אמר ויתן  ויתן לי את מערת המכפלה כו' )כג ט(
ועוד מדוע אמר  ,לי לשון מתנה בזמן ששילם עליה כסף מלא

  .לשון בתוככם
ונראה שהנה איתא בזוהר שעפרון מימיו לא ראה במערת 

וא"כ חשש אברהם שאחר  ,לבד מחושך ובהלה המכפלה דבר
שיקנה את המערה יבוא עפרון בטענה שלא ידע שהמערה כזו 

וירצה לחזור בו משום שיטען שאברהם קנאה בזול  ,יקרת ערך
חשש אברהם לסברת  ,והגם שאין אונאה בקרקעות ,והוי אונאה

הירושלמי והביאה תוס' )קידושין מב:( שאין לקרקעות אונאה 
לכן אמר אברהם  ,בל יש להם אונאה לחצי דמיהםבשתות א

 .לשון מתנה
לפרש שחשש אברהם שמא אחר שיקנה את  ובעוד דרך יש

או שיוציאו שטר  ,מצרא המערה יערערו על הקניה מדין בר
לכן נתחכם אברהם לומר גם , השדהמממנו את שיעבוד ויטרפו 

בצורה  וכוונתו היתה לעשות הקנין ,לשון מכר וגם לשון מתנה
שהוא גם מכר וגם מתנה והיינו חליפין שהם גם מדין מכר וגם 

ואז אין בעיה של אונאה שבחליפין אפשר להחליף  ,מדין מתנה
והנה דין חליפין איתא רק בקרקע או  ,אפי' מחט בגמל

ואכן לזה איתא בגמ' )בכורות נ.(  ,במטלטלין אבל לא במעות
' חוץ מסלעים א"ר חנינא כל שקל שכתוב בתורה סלעים וגו

האמורים בעפרון שהם קנטרין עובר לסוחר פרקמטיא נפקת 
וכן בני  ,ל אונאהא יכל לבוא עפרון בתלונה לאברהם עותו ל ,כו'

וכן לא להוציא שטר  ,העיר לא יכולים לבוא לא בטענת מיצר
 .שאברהם קנה המערה באוזני כל שער עירו ,שיעבוד

 אור החיים
 

 מערת המכפלהבענין אונאה בקנין 

 נבהל ,איתא במדרש ויתן לי את מערת המכפלה )כג ט(
להון רע עין זה עפרון שלקח ממנו קונטרין )כסף גדול( ולא ידע 

ויש לפרש המדרש ע"פ מה  ,כי חסר יבואנו שעפרון חסר כתיב
דאיתא במדרש )מדרש רבה פרשה נח( ויקם שדה עפרון אשר 

והנה לפי"ז יכל עפרון לבטל  ,שוה כפליםשהיה  ,במכפלה
המקח ע"י שיטען שהמערה שוה כפליים ממה ששילם לו 

ואע"ג דאיתא בגמ' )כתובות צט:(  ,אברהם וא"כ הוי מקח טעות
 ות אבל , הוא דוקא שאין אונאה של שתלקרקעות שאין אונאה

הדמים יש אונאה וכמבואר בתוס' )קידושין מב:(  גבי חצי
אומנם משום ששילם אברהם  ,"מ )הזהב נז:(וכדקיי"ל נמי בב
נמצא שהשווי  ,שקונטרין הינו יותר מהשווי ,לעפרון בקונטרין

וא"כ  ת שקל כסף,ששילם לו אברהם הינו יותר מארבע מאו
 ,נמצא שע"י הקונטרין שילם לו יותר מחצי ותו אין בהו אונאה

נמצא שע"י שרצה עפרון קונטרין הפסיד שלא יוכל לחזור בו 
 .ו שכתוב ולא ידע כי חסר יביאנווזה

שהנה חוב ממון שחייב לשלם  ,עוד ראיתי ליישב ע"פ דרך זו
 ,מיד שווה יותר מחוב ממון שיתחייב לשלם רק לאחר זמן

וכדאיתא בגמ' ריש מכות )ג.( גבי עדים שהעידו שחייב 
לחבירו אלף זוז ע"מ ליתן לו מכאן ועד ל' יום והוא אומר 

ומדים כמה רוצה אדם ליתן ויהא א ,מכאן ועד עשר שנים
והנה  ,חיובו רק לאחר עשר שנים וכך משלמים העדים זוממים

אם היה נותן עפרון רשות לאברהם לשלם אף לאחר זמן אזי 
על אף ששילם קונטרין היה נחשב שנתן לו פחות מארבע 

 ,שככל שזמן הפירעון רחוק יותר הסכום שווה פחות ,מאות
נמצא שמשום שבקש  ,מקח טעות וא"כ שוב יכל עפרון לטעון

וזה משמעות הפסוק  ,עפרון את הכסף עובר לסוחר הפסיד
ולזה  ,שעפרון מתוך בהלתו לכסף רצה הכסף מיד ,נבהל להון

כתיב וישקול אברהם לעפרון את הכסף היינו שהוכרח לשלם 
יביאנו, שהבהלה לקבל ולזה נאמר שלא ידע כי חסר  ,מיד

 .כול לטעון מקח טעותלו חסר שלא י הכסף מיד גרמה
 פנים יפות 

 ר' אברהם גניחובסקיו

הטעם שחזר אליעזר קודם האכילה ואמר עבד 
 אברהם אנכי

וישם לפניו לאכול ויאמר לא אוכל עד אם דברתי דברי 
 לד(-ויאמר דבר ויאמר עבד אברהם אנכי )כד לג

וכי הם לא ידעו זאת  ,קשה מדוע פתח ואמר עבד אברהם אנכי
 .עד השתא

ובדרך צחות י"ל ע"פ מאי דאיתא בגמ' יפה שיחתן של עבדי 
שהנה כשהושם אוכל לפני , אבות יותר מגופן של תורה

י, דברתי דבר עזר הרי אמר אליעזר לא אוכל עד אםאלי
והשיבו לבן מה לך כעת לדבר צרכיך ולא לדבר דברי תורה הרי 

 ולזה, שולחן שאין אומרים עליו ד"ת כאילו אכלו מזבחי מתים
עלי נאמר יפה , ששפיר השיבו אליעזר עבד אברהם אנכי

 .שיחתן של עבדי אבות יותר מגופן של תורה
 חנוכת התורה

 כיצד הוציא אליעזר פירות א"י לחו"ל

ויאמר אליהם אל תאחרו אותי וה' הצליח דרכי וגו' )כד 
שמעתי מהגאון מהר"מ בענט זצ"ל לפרש מה שבקש מהם  נו(

שהרי אליעזר נתן להם מגדנות כדכתיב  ,הוואליעזר שלא יעכב
ופרש"י מגדנות היינו פירות  ,ומגדנות נתן לאחיה ואמה )נג(

וקיי"ל בגמ' ב"ב )צ:( שאסור להוציא מפירות א"י  ,מא"י
 , אלא ע"כ שאליעזר סברוא"כ כיצד הוציא אליעזר ,לחו"ל

 ,שארם נהריים וסוריא דינם כא"י ואי"ז נחשב שהוציא לחו"ל
ממנו מאחר שגם כאן נחשב א"י תשב הנערה ולזה בקשו 

 .ע"כ דבריו ודברי פי חכם חן ,איתנו ימים או עשור
 ,ולפי"ז נראה להוסיף ולבאר תשובת אליעזר אל תאחרו אותי

שאמר להם שבאמת סוריה וארם נהריים הם חו"ל וממילא אל 
תעכבו אותי מלעלות לא"י שהכל מעלין לא"י כמבואר בגמ' 

הבאתי רק כדי שיהיה  ,ומה שהבאתי פירות לחו"ל ,כתו' )קי:(
ורק  ,לי אוכל בדרך לכאן והיינו כדי חייו מזונות צידה לדרך

 .מכיון שקפצה לי הדרך נשארו לי הפירות ונתתים לכם
 תורת משה
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