
 מדוע קנה אברהם את הקבר דוקא מעפרון

יל"ע מדוע בקש לקנות דוקא  ויפגעו לי בעפרון בן צחר )כג ח(
 מעפרון ולא משאר אנשים.

בגמ' בכורות )נב:( שאדם שמכר  ונראה לפרש ע"פ מאי דאיתא
את קברו לאחר ומת, באים בני משפחתו של המוכר שמת 
וקוברים אותו שם משום פגם משפחה ואפי' שמכרו, ולפי"ז י"ל 
שחשש אברהם שיקנה קבר ואח"כ יבואו בני משפחתו של 

 המוכר ויקחו לו את הקבר.
ולזה רצה לקנות דוקא מעפרון שאצלו לא חשש מכך, דאיתא 

גום יהונתן )פרשת דברים( ובתוספתא )דתרגום יהושע( בתר
דארבע שבנה את חברון הוא צחר אבי עפרון, ונקרא ארבע אבי 
הענק משום שבנו היה ענק, ובנו הוא עפרון, ובניו של עפרון 

 אחימן ששי ותלמי נקראים בני הענק וילידי הענק.
נמצא שאצל משפחתו של עפרון כולם היו ענקים, וממילא אינם 
יכולים להיקבר במערת המכפלה שהיתה קטנה למידתם, ואין 
חשש שיקחו ממנו את קברו מפני שהם אינם נקברים שם, ולכך 

 קנה דוקא ממנו.
 טעמא דקרא

מדוע שילם אברהם עבור המערה דווקא ד' מאות 
 שקל כסף

וישקול אברהם לעפרון את הכסף וכו' ארבע מאות שקל 
 קא ארבע מאות שקל כסף.יש ליתן טעם מדוע דו כסף )כג טז(

ונראה לפרש ובהקדם דאיתא ברש"י )כג יב( שבמערת המכפלה 
נקברו ד' זוגות, אדם וחוה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב 
ולאה, נמצא שכשנתן אברהם ד' מאות שקל כסף הרי שכל קבר 
 עלה חמישים שקל כסף, שהיו שמונה קברים ושילם ד' מאות זוז.

)יא( כל כסף האמור בתורה כסף צורי, ואיתא בגמ' קידושין 
 וכרש"י שמעה הוא מטבע פחות שבכסף צורי.

עוד איתא בפרשת כי תשא עשרים גרה השקל, נמצא שבכל שקל 
יש עשרים גרה, וגרה היינו מעה, הרי שיש אלף מעות בחמישים 
שקל כסף, שחמישים כפול עשרים עולה לאלף וא"כ כל קבר 

 עלה אלף מעה.
ן לאברהם על המקרה עם שרה אלף כסף, והנה אבימלך נת

שנאמר "ולשרה אמר הנה נתתי אלף כסף" )כ טז(, ואלף כסף 
 היינו אלף מעה כסף שזה חמישים שקל כמתבאר.

נמצא שבסכום שקיבל מאבימלך בעבור שרה אלף מעה כסף, 
 שהם חמישים שקל כסף, בזה שילם עבור הקבר שלה.

 אור תורה )אות יד(

לאברהם בת לשליחותו של כיצד שייך מה שהיה 
 אליעזר עבור יצחק

ופרש"י בת היה לו לאברהם  וה' ברך את אברהם בכל )כד א(
אבינו ובכל שמה. ולכאו' קשה מה ענין שהיה לאברהם בת לכאן 

 שמבקש אברהם מאליעזר שילך לחפש אשה לבנו יצחק.
 פריה  מצות  לקיים צריך  האב   שאםבחז"ל  ונראה לפרש דאיתא

רביה והבן גם צריך, הבן קודם לאב, אבל אם האב עדיין לא קיים ו
 האב קודם לבנו.

והנה להלכה נפסק כב"ה שפו"ר מצותה בן ובת, נמצא א"כ שלא 
קיים אברהם פו"ר שהרי יש לו רק בן, וא"כ קודם הוא לבנו, וכיצד 

י הוא קודם, שאף הוא שלח את אליעזר שיחפש אשה לבנו והר
 צריך אשה שהרי מתה שרה אשתו ולא קיים פו"ר.

ולכך הקדימה תורה שהיתה לאברהם בת ובכל שמה, ונמצא קיים 
 פו"ר ואינו קודם לבנו, ולכך שלח את אליעזר לחפש אשה ליצחק.
 חמדה גנוזה

בענין שטר מתנה מאוחר גבי דייתיקי שכתב אברהם 
 ליצחק

ופי' רש"י ואבוא היום, היום  ואבוא היום אל העין )כד מב(
יצאתי והיום באתי, מכאן שקפצה לו הדרך, א"ר אחא יפה 
שיחתם של עבדי אבות מתורתן של בנים. ויש לפרש מדוע נקט 

 רש"י דברי ר' אחא אחר שפי' שהיתה לאליעזר קפיצת הדרך.
ים הנה איתא בגמ' ב"ב )קנז:( שטרי חוב המוקדמין פסול

המאוחרין כשרין, וכתבו בפוסקים )חו"מ סי' רל"ט סעיף ב'( 
דה"מ בשטרי הלואה אבל בשטרי מקח או מתנה מאוחרין נמי 
פסולין, דאי כתב שטר מכר או מתנה ליתן לו בניסן ואיחר זמנו 
לתמוז חיישינן שמא אכן נתן בניסן אע"פ שכתוב בו תמוז, 

מכר או המתנה ובאייר לאחר שבפועל נתן לו חזר וקנה את ה
והשטר נשאר אצל הלוקח או המקבל, ובתמוז יוציא הלוקח את 
השטר מכר או מתנה שלא כדין ויגבה שוב )כ"ה בטור ובשו"ע 
שם(. והנה גבי דייתקי איתא )ב"מ יט.( מאי דייתיקי מתנת שכ"מ 
שכתוב בו מהיום אם לא אחזור בי, הדין הוא שכותבים דייתיקי 

חזיק בשטר להוציאו שלא כדין מאוחרין, שאם יבוא מי שמ
כהגוונא הנ"ל אין חשש שיפסיד להנותן, שמכיון שהוא דייתיקי 
שכתוב בו אם לא אחזור הרי שיכול לחזור ואם יוציא המקבל 

 השטר שלא כדין יאמר לו הנותן חזרתי בי. 
אלא שבדייתיקי יש חשש אחר שהנה מבואר בחו"מ )סי' קי"ב 

יתה צריך מקבל המתנה להביא ס"ג( הנותן מתנה מהיום ולאחר מ
ראיה שבשעת נתינת המתנה היתה המתנה ביד הנותן, דאל"כ 
אמרינן אח"כ זבין ואין המתנה ראויה למקבל אלא ליורשין, 
ומעתה בדייתיקי מאוחרין איכא להחיסרון הנ"ל שאם כתב בניסן 
שנתן בתמוז ומת והגיעה המתנה למקבל, מן הדין שהמתנה 

הנותן בניסן, וכאשר השטר מאוחר וכתוב  היתה צריכה להיות ביד
בו תמוז, יוכיח המקבל שהמתנה היה אצל השכ"מ בתמוז, וזה 
שלא כדין שצריך שהמתנה תהיה אצל השכ"מ בניסן שאז נתנה. 
אלא שבסמ"ע )סי' ס' סק"כ( כתב לחלק בדין זה דדוקא גבי 
מקרקעי אמרי' דצריך ראיה שהיו בשעת הנתינה, משא"כ 

ראיה דאמרי' מסתמא מתחילה היה וכאן נמצא  במטלטלין אי"צ
היה, ולפי"ז בדייתיקי על קרקעות אכן יש לחוש לשטר כאן 

מאוחר מהחשש הנ"ל, משא"כ בדייתיקי על מטלטלין אין לחוש 
 בשטר מאוחר כדברי הסמ"ע דכאן נמצא כאן היה.

והנה אליעזר עבד אברהם בא באותו יום לארם נהריים שהיתה לו 
בידו היה שטר מתנה מאברהם וכמו שפירש רש"י קפיצת הדרך, ו

 שנתן ליצחק דייתיקי, ואת השטר דייתיקי שנתן אברהם ליצחק 

חתשע" חיי שרה שב"ק פרשת ©  כל הזכויות שמורות – 'ד שנה – 117גליון    



 לע"נ מוקדש 
 זצ"ל  יעקב "רב אליהו רבי

 ת.נ.צ.ב.ה.

 

 לע"נ מוקדש 
 "לצז ישעיה "רב אברהם רבי

 ת.נ.צ.ב.ה.

 

הראה להם אליעזר וראו שהתאריך הכתוב בשטר הוא של אותו 
היום שהראה להם, ממילא חשבו דהוא שטר מאוחר, דאנן לא 
סמכינן על קפיצת הדרך ולא הוי קנין בזה ע"פ דין, שהולכים 

סדר עולם, וא"כ כיצד כתוב על השטר התאריך של היום  אחר
שהראה להם, ע"כ שאברהם כתב את השטר קודם עם תאריך 
מאוחר וכך יצא שראו את השטר ביום של התאריך, אלא שהרי 
גבי מטלטלין חזינא שאין חשש של מאוחרין גם בדייתיקי, 
דאמרינן שהיו לו בשעת נתינת המתנה, ולכאו' לאברהם היה רק 

טלטלין ולא מקרקעי שכתוב וה' ברך את אדני כו' צאן ובקר מ
כסף וזבח כו' ולא כתוב מקרקעי, וא"כ תו אין חיסרון בדייתיקי 
שהראה אליעזר שאין חיסרון בדייתיקי מאוחר גבי מטלטלי, 
אלא שזה אינו דאיתא במדרש צאן זה ישמעאל כו' ובמדרש דרש 

קע, ומה שלא כל המקרא, וא"כ אפשר לומר שהיה לאברהם קר
החשיבה בקרא הוא דהחשיבה התורה רק מה שצריך לדרשה, 
וא"כ שהיתה לו קרקע שוב נמצא שיש חיסרון בדייתיקי שכתב 

 אברהם שהוא מאוחר.
אלא שאם נאמר שיפה שיחתן של עבדי אבות כו', ע"כ שלא היה 
לו קרקע, שאם היה לו קרקע היה לפסוק לכותבה, שגם מקרקע 

דרוש, שיפה שיחתן כו', ואם לא כתוב נמי אפשר לדרוש, ומה ל
קרקע ע"כ שלא היה לו קרקע, ואם לא היה לו קרקע השטר 

 מצויין ששטר דייתיקי מאוחר על מטלטלין כשר.
מעתה יתבאר היטב מה שכתב רש"י ואבוא היום כו', שקשה א"כ 
שבא היום ע"כ שיחשבו שהשטר מאוחר ופסול, ולזה צריך 

לטלין וממילא השטר כשר, אלא ליישב שהיה לאברהם רק מט
שקשה מהיכן שהיה לו רק מטלטלין, ולזה צ"ל שיודעים זאת 
מהא דלא כתבה תורה נמי מקרקעי, אלא שקשה דילמא לא 
כתבה תורה משום שלא היה מה לדרוש מזה ובתורה לא כתוב 
שום דבר שאינו לצורך, ולזה יש ליישב שאכן היה מה לדרוש 

בות, ואם בכ"ז לא כתוב ע"כ מזה, שיפה שיחתן של עבדי א
שבאמת לא היה לו והשטר כשר, לכן חיבר רש"י מה שהיתה לו 

 קפיצת הדרך עם דברי ר' אחא שיפה שיחתן של עבדי אבות.
 חסדי יהונתן

מדוע רצה בתואל להרוג את אליעזר, ומדוע הרג 
 המלאך רק את בתואל

 ופי' רש"י ובתואל היכן היה, הוא ויאמר אחיה ואמה )כד נה(
היה רוצה לעכב ובא מלאך והמיתו עכ"ד רש"י, ובמדרש איתא 
שרצה בתואל להרוג את אליעזר ושם לו סם המוות בצלחת בא 
מלאך והחליף הצלחות ומת בתואל, ויש להבין מה טעם רצה 

 בתואל להורגו. 
הנה איתא בגמ' גיטין )סד.( אמר רב יצחק האומר לשלוחו צא 

בכל הנשים שבעולם,  וקדש לי אשה סתם ומת שלוחו אסור
חזקה שליח עושה שליחותו, ופי' רש"י טעם הדבר, שמא מי 
שיקדש תהיה קרובת ארוסתו שקידש השליח, וידע בתואל דין זה 
לכן רצה להרוג את אליעזר ותו לא יכול היה אברהם לקדש אשה 
לבנו יצחק, ומכיוון שלא היה ליצחק יורש אלא בתואל, היה 

אמר אליעזר לא אוכל עד אשר דברתי יורשו, ולפי"ז מובן מה ש
דברי, שידע אליעזר מחשבתו של בתואל לכן רצה קודם לדבר 
ולהחיל הקידושין ואז הוי סעודת מצוה ושומר מצוה לא ידע דבר 
רע, ואכן אחר שדיבר ובאו לאכול סעודת מצוה הפך המלאך 

 לצלחות.
בספר דברי שאול הקשה מדוע הרג המלאך דוקא לבתואל, הרי 

בן ואמו רצו לעכב ומדוע לא הרגם, ותי' דאיתא בגמ' גם ל
)כתובות נז:( המארס את הקטנה היא ואביה יכולים לעכב, היא 
דאמרה לא יכלנא בבעלה, ואביה דלמא ממרדא וחוזרת אליו, 
ופסק במרדכי )פ"ה דקידושין( דבמת האב אין יכולים האם 
והבנים לעכב דאי ממרדא אינה חוזרת אליהם והכי קיי"ל 
להלכתא )טשו"ע אבע"ז סי' נ"ז(, והנה רבקה קטנה היתה וא"כ 

 חשש  היה  לא ו ללכת  רצתה  היא יכלו היא או אביה לעכב, והרי 

שתעכב, אלא שהיה חשש שמא בתואל יעכב דלמא ממרדא, לזה 
הרגו המלאך, ועתה האם ולבן לא יכלו לעכב דאי ממרדא אינה 

 חוזרת אליהם ומה"ט לא היה צורך להורגם. 
 הרגו ואמו שלבן( התורה חנוכת) העשיל ר"הר פירש דרך ודובע

 שתוכל ורצו בטובתן שלא רבקה את שלחו הם שהרי, לבתואל
 אינה אביה שהשיאה דקטנה ל"קיי והנה, אליהן לחזור רבקה
 לבתואל הרגו לכן, למאן יכולה ואמה אחיה השיאוה, למאן יכולה

 .לביתם ולשוב למאן רבקה תוכל שאז
 פרדס יוסף

 מדוע שאלו את פיה רק בסוף

וכתב רש"י מכאן  ויאמרו נקרא לנערה ונשאל את פיה )כד נז(
שאין משיאין את האשה אלא מדעתה, וקשה מדוע רק עתה 
נזכרו לשואלה ולא בתחילה קודם שנתנוה לאליעזר שיקחנה, היה 
להם קודם לומר נשאל את הנערה משום שאין משיאין את 

 האשה אלא לדעתה.
ש ע"פ מאי דאיתא בגמ' בקידושין בנעוריה בית אביה ונראה לפר

כל שבח נעורים לאביה, נמצא שאם תחילה ישאלו אותה לא 
תוכל לומר שרוצה ללכת שהרי כל שבח נעורים לאביה, משא"כ 
אח"כ יכלו לשואלה שהרי אח"כ כתוב ויאמר אחיה ואמה וקשה 
להיכן נעלם אביה, ופי' רש"י שבא מלאך והמיתו, וממילא 

שתה רבקה יתומה ולא שייך כבר כל שבח נעורים לאביה, נע
ושפיר דשאלוה, ומזה מוכח דאין משיאין כו'. ואפשר ע"ד צחות 
שרש"י כבר מרמז לכך, שרש"י הרי כתב מכאן אתה למד כו' 

 כוונתו שדוקא כאן מהסיפא אבל מהרישא א"א ללמוד כנ"ל. 
 אסיפת חכמים )סי' כב(

 שה ששמה יוחניביאור דברי ר"ט שלקח אברהם א

איתא בגמ'  ויוסף אברהם לקחת אשה ושמה קטורה )כה א(
זבחים )סב:( בני אחתיה דר' טרפון הוה ישבי קמיה דר"ט, פתח 
ואמר ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה יוחני, א"ל קטורה כתיב, 

 קרא עליהם בני קטורה, והדברים תמוהים. 
פרק ו' משנה ו'( הניח חנוני  ויש לפרש ובהקדם איתא בש"ס )ב"ק

נרו מבחוץ החנוני חייב ר' יהודה אומר בנר חנוכה פטור, ופי' ר' 
ישראל מרוזי'ן המשנה ע"פ מה דאיתא בגמ' )ברכות כט.( יוחנן 
כהן גדול שימש בכהונה גדולה ולבסוף נעשה צדוקי, והנה בגמ' 
יומא )יט:( איתא דנחלקו הצדוקים על חכמים ואמרו שהקטורת 

טרתה בחוץ שלא כדברי חכמים שאומרים שהקטרתה בפנים, הק
וא"כ יוחנן שנעשה צדוקי הדליק הקטורת בחוץ ושלא כדין, והנה 
חנוני אותיות יוחנן, ולזה מרמזת המשנה הניח חנוני נרו בחוץ 
חייב, שיוחנן שהניח הקטורת בחוץ חייב היינו שנתחייב בנפשו, 

או בניו של יוחנן לתקן ולזה אתי ר"י ואמר בנר חנוכה פטור, שב
חטאו והדליקו נרות חנוכה בחוץ לתקן חטאו באותו מקום שחטא 
והם פטרו לאביהם משום דברא מזכה אבא, ולזה בעל הניסים 
אומרים בימי מתתיהו בן יוחנן לרמז שבניו שהדליקו נרות 
בחצרות קדשיך, בחצרות היינו בחוץ, בכדי לתקן מה שחטא 

 אביהם.
שאמר ר"ט, אף שכתוב ויקח אשה ושמה מעתה נראה שזה מה 

קטורה הוא אמר יוחני לרמז על השם יוחנן, דהיינו על יוחנן כהן 
גדול, שאברהם אבינו ראה ברוח קודשו שעתיד לחטוא ורצה 
למשוך עליו רחמים במידת החסד, ולזה אמרו לו קטורה שמה 
דהיינו שהרי השם קטורה הוא הוא מרמז על חטאו שהקטיר 

הופך דווקא את מה שמרמז על חטאו לשם יוחני  בחוץ, וכיצד
והיינו שאברהם משך עליו חסדו, ולזה קרא עליהם בני קטורה, 
היינו שע"י בני קטורה דהיינו בניו של יוחנן כהן גודל שהדליקו 
נרות חנוכה תיקנו את חטאו בקטורת שהקטיר בחוץ כמו 

 שנתבאר.
 אמרי ברוך

 


