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משא בעת החכמתו של אברהם אבינו דברי הזהר הקדוש על 

קבורת הפלאית של השתלשלות הו, ומתן לקניית מערת המכפלה

  .  שרה אמנו
השתלשלות קניית מערת  באריכות אתובא מ, בפרשתנו בזהר הקדוש

המכפלה ואת חכמתו הגדולה של אברהם אבינו בבואו לקנות את מערת 

  .תין החיוהמכפלה מידי עפר

ולא , לא ביקש מיד את המערה, כאשר ביקש אברהם לקנות מקום קבורה

תנו לי אחוזת קבר "אמר  תחילה אלא, אמר שרוצה מקום מיוחד לקבורה

לא ולמרות שאברהם . תי מלפניושם אקברה את מ, בתוככם –" עמכם

הוא נהג בחכמה רבה , חשב לרגע להתחבר ולהקבר בין טמאים שכאלה

בענין  ממה שעשה אברהם אבינווחכמה ואנו לומדים דרך ארץ  .עמם

אותה  את כי לפי שחפצו ורצונו היה לקנות, מקח וממכר עם הנכרים

לא  ,כדכתיב ועפרן ישב בתוך בני חת ן ישב שםופ שעפר"אע, המערה

שלא כדי , רצה לבקש ממנו מיד ולגלות לו אותו הרצון שהיה לו במערה

ובכדי להסיח את דעתם . מיוחד באותה המערהירגישו שיש לו ענין 

ורק לאחר מכן הוסיף ואמר שהוא חפץ , ביקש תחילה סתם אחוזת קבר

 ונבדל ולא בכדי שאהיה חשוב, "במערת המכפלה אשר בקצה שדהו"

  ...כםירצוני להיות קבור בינ –" לאחוזת קבר בתוככם"אלא , מכם

•   

ומגלה לנו איך גילה אברהם אבינו את אותה  הזהר הקדושממשיך 

כפי (היה זה כאשר רצה אברהם לתת למלאכים שבאו אליו : מערה

 רץואל הבקר : "כתוב שם, לשונות של פרים' ג, )שלמדנו בפרשת וירא

רצתה התורה  אלא, "אברהם הלךואל הבקר "ולא כתוב " אברהם

כי אותו הבקר ברח עד אותה המערה ונכנס אחריו וראה שם , לרמזנו

ואכן . ואז הבין שאדם וחוה קבורים שם, אור גדול והריח ריח גן עדן

ואל "אותיות  –" ואל הבקר רץ: "בפרשת וירא כתב שם" בעל הטורים"

  .שרץ אחריו למערה, "הקבר רץ

לפי : 'כותב הזהר הק – עוד סיבה שאברהם בחר להכנס לאותה מערה

ולא היה , תפילת שחרית ןכי הוא תיק, שאברהם התפלל כל יום ויום

ה יוצא להתפלל עד אותו השדה יולכן ה, רוצה להתפלל בתוך העיר

והבין ששורש הריח הוא , שהיה מעלה ריחות עליונים מהגן עדן

לכן משם ואילך , וראה שם אור יוצא מתוך אותה המערה, בהמערה

כי הבין את , ולכן רצה לקנותה, ה"ושם דיבר עמו הקב, תמיד שםהתפלל 

  .מעלתה

אלא כדי שלא ישגיחו , כ למה לא ביקש לקנותה עד עתה"א, ואם תאמר

עכשיו שנצרך אך , וימנעהו מלקנות אותה שיש לו ענין חשוב במקום זה

כי עתה לא ישגיחו עליו , הרי עתה הזמן לבקש ולקנות אותה, אמר, אליה

  . רו שקבר לאשתו הוא מבקשרק יאמ

ראה רק , כי גם כאשר הסתכל בה, ועפרון לא ידע את ערכה של המערה

כי עפרון מכר לאברהם , תדע שכן הוא .ועל כן מכר אותה, בתוכה חושך

לפי שכל , את כל השדה ואת המערה אשר בו, גם מה שלא נתבקש

  .השדה כולל המערה היה מאוס בעיניו ולא ידע את ערכו

•   

, ראה שם אור גדול, כשנכנס אברהם למערה: ומגלה 'הזהר הקממשיך 

ובתוך כך עלה אדם הראשון , קברים' והורם העפר לפניו ונתגלו לו ב

כי שנינו שבשעה שהאדם  .בכדי שלא ייעצב, לפניו שחקו, מקברו בצורתו

  אבל אברהם למרות , מסתלק מן העולם רואה לאדם הראשון ואז הוא מת

  

  

  
 

האם : ושאל אברהם אבינו את אדם הראשון. נשאר בחיים שהסתכל בצורתו

קבר אותי בודאי , אכן: וענה לו אדם? היכל הנשמות של הגן עדן נמצא כאן

אך , לפי שזה המקום הוא סמוך לגן עדן ויש כאן מנוחה לנפש ,ה כאן"הקב

עד , עדיין לא הגיעה נשמתי אל מקומה הראוי, מאותו זמן שנקברתי כאן

ועתה מכאן והילך יהיה לי ולכל . שבאת אתה לעולם ותתקן מה שאני קלקלתי

  .העולם קיום בגללך

•   

קמו כנגדם  ,בכדי לקברה ובשעה שנכנס אברהם במערה והכניס את שרה לשם

הלא אנו עדיין בבושה : כי אמרו לפניו, אדם וחוה ולא רצו לקבלה להקבר שם

ועכשיו תתוסף לנו , ה בעולם העליון בשביל אותו החטא שגרמנו"לפני הקב

הרי אני מוכן : אמר להם אברהם .בושה אחרת מפני המעשים הטובים שבכם

ואחרי כן "מיד . ה בשבילך שלא תבוש עוד לפניו לעולם"להתפלל לפני הקב

אלא אחרי שקיבל אברהם ? "ואחרי כן"מאי , "קבר אברהם את שרה אשתו

נתפייס אדם הראשון ונכנס חזרה , עליו דבר זה להתפלל על אדם הראשון

שמא , אדםאישּה מבושתה מ, אך חוה לא רצה לחזור וליכנס למקומה .למקומו

, רמה לבעלהראי הצדקת שרה הזאת כמה טובה ג, שיאמר לה ,לא יקבלנה

שבשלומה של שרה אברהם ואמר לה  בעד שקר, ואת כמה רעות גרמת לי

  .והסכים אדם לקבלה בשבילווהכניס אותה אצל אדם , יהיה גם לה שלום

ולא " שרה אשתו אתואחרי כן קבר אברהם "שלכן כתוב : 'ומדייק הזהר הק

את בא לרבות " את"כי המלה , "אשתו לשרהואחרי כן קבר אברהם : "כתוב

  ...   למקומה בחזרה חוה שגם אותה הכניס אברהם

  )ב, כג(לשרה ולבכותה  ספודויבוא אברהם ל
נסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק לפי " :"לספוד לשרה ולבכותה"ה "ד י"וברש

פרחה , טשלא נשח טה וכמעטבשורת העקידה שנזדמן בנה לשחי י"שע

  ".נשמתה ממנה ומתה

: להביא על המלים י"מדרש זה היה על רש: ע"ק רבי שלמה קלוגר זי"הגהשאל 

  ?לספוד לשרה״: "לומר זאת על המליםומה מקום יש , "ותמת שרה"

 ,רה מהפחד שאולי ימות יצחקטשרה לא נפ. וטהוא ההיפך מפשו טאלא שהפש

חששה שלא , את בנם טאברהם הולך בצו הקב״ה לשחו יאלא שרה שידעה כ

אברהם ויצחק חוזרים  יכאשר בישרו לה כ. יעמדו הבעל והבן בנסיון הכבד

  . חשבה שלא עמדו בנסיון יפרחה נשמתה כ, ויצחק בריא ושלם

היה גוף ההספד של אברהם כשהספיד את , זה באמונת שרה בקב״השבח גדול 

שרה אשתו ושיבח אותה על גודל אמונתה ועל שכל כך חרדה שלא עמדו 

לספוד : "מביא זאת על המילים י"זאת הסיבה שרש. בנסיון ולכן פרחה נשמתה

  ...זה היה גוף ההספד יכ, "לשרה

  ) טו-ד. כג(ו׳ ואת מתך קבור כואקברה מתי מלפניו ו
כתוב בפסוקים , דהנה. הגאון מוילנא זי׳׳ערמז נפלא בפסוקים הנ״ל גילה כאן 

״קבור . ״ואקברה את מתי״: הללו שש פעמים תיבת ״קבורה״ קודם תיבת ״מת״

. ה את מתי״״ואקבר. ״קבור מתך״. ״לקבור את מתי״. ״מקבור מתך״. את מתך״

וצריך להבין . מיתה קודם, ״ואת מתך קבור״: אך פעם אחת נוספת כתוב הפוך

ומדוע , מה באים לומר שש הפעמים שכתוב תיבת ״קבורה״ קודם תיבת ״מת״

  ? מיתה קודם, בפעם השביעית כתוב הפוך

היו מונחים במערה , דבעת ההיא בשעת פטירת שרה, אלא הסביר הגר״א זי״ע

ויחד הם שש פעמים , זוגות' עוד ג, והיה צריך להיות שם בהמשך ,אדם וחוה

נפל ראש עשו , דבשעת קבורת יעקב.) סוטה יג(והנה איתא בגמרא . קבורה

  ). יג' תרגום יונתן ויחי נ. אליעזר פרק ל״ט' עיין פרקי דר(למערה 

וצדיקים במיתתם , דרשעים בחייהם קרוים מתים.) ברכות יח(ואיתא בגמרא 

  ואיך יכול , הרי כתוב ״ואל עפר תשוב״, הקשו:) שבת קנב(ובגמרא . חייםקרוים 



 

  

  

שזה מדובר רק שעה ' ומתרצת הגמ, שצדיקים אין עצמותיהם מרקיבים

יוצא לנו א״כ דבצדיקים שייך קבורה ואח״כ . אחת קודם תחיית המתים

, כנגד ששה צדיקים, לכן כתוב שש פעמים קבורה קודם מיתה, מיתה

דברשעים  ,לרמז על עשו, עית כתוב ואת מתך קבוראבל בפעם השבי

  ...לכן כתב מיתה קודם, מיתתם קודם קבורתם כי בחייהם קרוים מתים
, כג( כסף ארבע מאות שקל ... את הכסף וישקול אברהם לעפרן

  )טז
נבהל להון איש ): "ב"ח כ"משלי כ(על הפסוק ) 'ח ז"נ(מדרש רבה ב מובא

, זה עפרון, נבהל להון איש רע עין". ולא ידע כי חסר יבואהו, רע עין

שחסרתו , ולא ידע כי חסר יבואהו. שהכניס עין רע בממונו של צדיק

אל  וישמע אברהם): "ז"ג ט"בראשית כ(הדא הוא דכתיב ', התורה ו

  ". 'חסר ו, עפרן כתיב, "וישקל אברהם לעפרן, עפרון

לא בשקלים פשוטים , אברהם אבינו משלם לעפרון ארבע מאות שקל

עובר : "על הפסוק י"רש כדברי, אלא בשקלים גדולים וקנטרים, ורגילים

שמתקבלים בשקל בכל מקום ויש מקום ששקליהן גדולים שהן , לסוחר

, ל"אלא אומרים חז? אבינו אותם שקלים ומנין הגיעו לאברהם. "קנטרין

ונתן , הוא שילם לה אלף כסף ,בשעה שאבימלך נתן פיצויים לשרה

 ולשרה"): ז"ט' בראשית כ(שכתוב  כמו, לאברהם שק מלא מאותם שקלים

 אשר לכל ,עינים כסות לך הוא הנה ,לאחיך כסף אלף נתתי הנה :אמר

  ". ונכחת כל ואת ,אתך

מן הסתם אברהם אבינו לא רצה ליהנות ש, ע"מוילנא זי א"הגרומסביר 

המלכים  חמשתבממון  ,כמו שלא נגע מחוט ועד שרוך נעל ,מהכסף הזה

ל פי וע. ולכן שמר את הממון הזה לקבורתה של שרה, )ג"ד כ"בראשית י(

ולא היה נבהל להשיב ולהוציא , אילו שתק עפרוןש ,א"אומר הגר ,זה

שלשם כך הוא , כסףהאלף את כל לתת לו חשב אברהם , רוחו בפחזותו

וישקל : "נאמר, ארבע מאות שקל כסף, ועתה שנבהל עפרון ואמר, שמרם

ארבע מאות שקל , אשר דבר באזני בני חת ,אברהם לעפרן את הכסף

אך לא ידע כי חסר , ועפרן שמח מאד על כך שהשיג מבוקשו, "כסף

  .שהפסיד בפחזותו" השש מאות כסף"שהם , 'שהחסירו לו ו, יבואהו

  )טז, כג(ארבע מאות שקל עובר לסוחר 
עובר "הקדמונים תהו על לשון הכתוב שלפנינו ודייקו מן המילים  חכמינו

שקלים גדולים  –" קנטרין"שעפרון לא לקח מאברהם אלא , "לסוחר

  ).כאן י"א וראה רש"בבא מציעא פז ע(שמתקבלים בכל מקום 

עובר " דוקא באופן של ותאברהם את המטבע נתןמה היה הענין ש

: באופן נפלא ע"ק רבי יהונתן אבישיץ זי"הגה הסביר זאת ?"לסוחר

תנו וגם כאן בנ, הנה ידוע שאברהם אבינו קיים את כל התורה כולהד

וזאת . היה זה משום שרצה לנהוג לפי ההלכה ,"עובר לסוחר"את הכסף 

משום שלפי ההלכה אסור לתת לנכרי מטילי כסף וזהב מחשש שיתיכם 

לעומת זאת מותר לתת לנכרי מטבעות של , ויעשה מהם פסל ומסכה

וערכו רב מערך משקל , כיון שהמטבע הוא עובר לסוחר, כסף וזהב

  .את מכך בהפסדשלא לצ, ויש להניח שהנכרי לא יתיכנו, המתכת שבו

נהג גם הפעם לפי , ולכן אברהם אבינו שקיים את כל התורה כולה

ארבע מאות שקל כסף עובר "ההלכה הפסוקה ונתן לעפרון החיתי 

  ... שקלי ממון הנסחרים בשוק, "לסוחר

 )לג ,כד(ויישם לפני לאכל ויאמר לא אכל עד אם דברתי דברי 

אבי . המגיד מדובנא זי״עפעם אחת באו שני מחותנים לדין תורה לפני 

והזמין אליו את משפחת הכלה כדי לסכם את , סניה הואבעל אכ -החתן 

נתן להם האכסנאי סעודה , כאשר באו משפחת הכלה. השידוך ביניהם

והסתיים , ולאחר מכן ישבו וסכמו ביניהם את פרטי השידוך, כיד המלך

חייבים הם לי את דמי  -טען אבי החתן  -אולם . הדבר במזל טוב

ואם , דה עדיין לא היינו מחותניםשהרי בזמן הסעו! הסעודה אשר אכלו

וחייבים הם לשלם לי דמי , כן הסבו על שולחני כאורחים רגילים

  ... סעודתם

כאשר ! מתורצת לי קושיה -כאשר אני שומע את טענתך  -אמר המגיד 

, אולם אליעזר אינו אוכל, נתנו לפניו אוכל, בא אליעזר לבית בתואל

דוע לא רצה אליעזר לאכול מ, ״לא אוכל עד אם דברתי דברי״: ואומר

, וחשש, וודאי ראה אליעזר מי הוא מחותנו - סיים המגיד  -אלא ? תחילה

עלול המחותן לתבוע , ורק אחר כך יאמר את דברו, כי אם יאכל קודם

שהרי בשעת הסעודה עדיין לא היו , שישלם את מחיר סעודתו

  ...מחותנים
 

רצה לאכול לא  מובא טעם למדני למה הוא ובספר משנת דר׳ אליעזר

 סוגיה של ״השולח סבלונותב הלכהב לפי הנידון ,לפני שידבר את דבריו

, ות לכלהאם שלח החתן מתנ, מה הדיןשם דנים , לבית חמיו״) מתנות(

  יש בידי החתן לתבוע את החזרתן או  האם ,ולאחר מכן נתבטל השידוך

  

  

אם היה החתן נוהג באותו זמן לבוא לבית : שהדבר תלוי, ופוסק הרמ״א? לאו

, ואם לא אכל בביתה מעולם, אין להחזיר לו את המתנות, הכלה ולאכול שם

  . חייבים להחזירן

שאליעזר שהיה שליחו של יצחק להביא לו , ובפסוקים הקודמים מסופר קודם לכן

שני צמידים נזם זהב ו: נתן לרבקה מתנות -ושלוחו של אדם כמותו  -אשה 

אם יסכימו לכך , אם עתיד השידוך לצאת אל הפועל, והואיל ולא היה בטוח. 'וכו

שוב לא יוכל , והשידוך יתבטל חלילה, הרי שאם ישב עכשיו ויאכל, ההורים

״לא אוכל עד אם דברתי : על כן אמר. לדרוש לאחר מכן את החזרת המתנות

, שאם לא יסכימו -ך תחילה אדבר ואשמע אם אתם מסכימים לשידו, דברי״

  ...מכל מקום לא יפסיד את המתנות

שהרי מובא , איתא ק רבי יהודה אסאד זי״ע"להגה "א"דברי מהרי"בספר ו

גיטין (אלא דאיתא בגמרא ? ולמה, דלבן היה רוצה להמית את אליעזרברש׳׳י 

אסור , ואינו ידוע למי קידש, ומת השליח, האומר לשליח לקדש אשה סתם.) סד

דחוששים שמא קידש השליח את אחותה או שאר , בכל הנשים שבעולם

על כן היה רוצה לבן להמיתו כדי , כאן אליעזר היה שליח יצחק, והנה. קרובים

גם ידע לבן שאברהם נתן את כל , יצחק יהיה אסור בכל הנשים שבעולםש

ולבן שהוא , לא יהיה לו יורש, וכיון שיצחק יהיה אסור להינשא, אשר לו ליצחק

אם , אבל היכן אמרינן דאם מת השליח אסור בכל הנשים. קרובו יהיה יורשו

משפחה או מ, אבל אם אמר לו דוקא אשה זו, אמר לשליח לקדש לו אשה סתם

דהרי התנה בפירוש , אז לא חוששים שמא קידש אחותה, זו תקדש לי אשה

דאליעזר ידע שרוצה ליתן סם , ועתה יובן. שלא יקדש אלא ממשפחה פלונית

וסיפר , "לא אוכל עד עם דברתי דברי"ע׳׳כ אמר , המות במאכלו מטעם האמור

כדי , לךשאברהם השביעו שלא תקח אשה לבני מבנות כנען רק אל משפחתי ת

  ...שיבין לבן שאין לו שום תועלת גם אם ימית אותו

ישא עיניו וירא והנה גמלים ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב ו

 )סג ,כד( באים

המגיד הרושלמי הגה״צ רבי מרדכי אמר פעם ...) וכל כך אמיתי(הסבר חריף 

רצונכם לראות ולהבין : ו באחד הדרשות המלהיבות שנשאלבני שיח דרוק זי״ע

  : בואו וראו"! אדם רואה את מה שהוא"מהו הפירוש 

בפסוק הנ״ל כתוב שיצחק יוצא לשדה ומרחוק מגיעה רבקה רכובה על גמל 

יצחק שהיה באמת  -" וישא עיניו וירא והנה גמלים באים", ונערותיה עמה

  ! ותו לא' גמלים באים'קדוש ופרוש ראה בעיניו 

שם מסופר שיעקב הכין לעשיו דורון שלם ' פרשת וישלח'אך בואו ונדלג לרגע ל

 ',ופרים וכ, פרות, גמלים, רחלים, עזים -בשביל לשבר את עיני אותו רשע 

וישא עשו את עיניו : "ומה כתוב שם. שם את הנשים והילדים, ולאחר מכן בסוף

ודה הזאת של בעלי החיים צדה מכל המשלחת הכב"... וירא את הנשים והילדים

ועשו שבתוך !!! כי זה עשו? יודעים אתם למה ,'הנשים והילדים' את עינו רק את

תוכו הוא שקוץ ומשוקץ טמא ונבזה אז כשהוא מביט הוא רואה מבין כל מאות 

  ... !כי זה הוא -' הנשים'בעלי החיים רק את 

הגם ', ים באיםגמל'אבל יצחק שהוא עצמו קדוש בצורה אמיתית רואה רק 

אדם רואה את מה שהוא : "לומר לך. שהיו רכובים עליהם רבקה ונערותיה

   "!...את מה שהוא חושק לראות -בפנימיותו 

ויאמר העבד , ותאמר אל העבד מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראתנו

  )סה, כד( הוא אדוני ותקח הצעיף ותתכס
דיש כאן  ע"קא זיסק רבי צבי מלי"הרהמובא בשם  "ילקוט הגרשוני"פר סב

דיצחק ורבקה היתה מדתם הפכיות ומתנגדים זה : מליצה נאה על כלל ישראל

טרוג והק. ורבקה מדתה מדת החסד, גבורהיצחק מדתו מדת , דכידוע, לזה

תורה ועל  הוא על עון ביטול, היותר גדול שיש על ישראל מצד מדת הגבורה

סאה עוונות ) "ויקרא רבה ל׳׳ג(כמאמר חז׳׳ל , כך שאין נושאים ונותנים באמונה

ה דכובד הפרנסה שאנו "אבל אנו מתנצלים לפני הקב". גזל? מי מקטרג בראש

האלשיך וכמו שפירש ... ולכן אנו מגיעים לכך, שקועים בה הוא בעוכרינו

לנו עוונות ראשונים מהר  אל תזכור) "ח, תהילים עט(על הפסוק  ע"הקדוש זי

אל תזכור לנו : "ה ואומרים"דאנו פונים להקב - " יקדמונו רחמיך כי דלונו מאד

כי הרי , תביא אלינו רחמים -" מהר יקדמונו רחמיך! "אלא אדרבה, "עוונות

  "... כי דלונו מאד", אתה בודאי יודע מניין נובע עונותינו

ל העבד מי האיש הלזה ההולך ותאמר א: "ולפי כך נבין את דברי הכתוב כאן

שיש לו מדה הפוכה ממדתינו מדת החסד והולך עמה  -" בשדה לקראתנו

. הלא זה יצחק שמדתו מדת גבורה -" ויאמר העבד הוא אדוני"? לקראתנו

לקחה את  -" ותקח הצעיף"לכן , ו מדתו של יצחק"נתיראה רבקה שלא יגבר ח

ריכים צשראל ימך ע שהוא ראשי תיבות" צעיף"המליצה הצפונה במלת 

  ... בזה היתה מכסה את כל הפשעים -" ותתכס", רנסהפ
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